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STUDY ON TEACHERS ATTITUDE TOWARDS TEACHER SUPPORT[1] 

 

 

Abstract: The present article deals with an important aspect of the integration of pupils with special educational requirements in normal schools: support teacher's presence

and its acceptance by the teachers. Teachers attitude towards the teacher support is evidenced by the method of interview on the group, which was attended by 11 teachers.

Participating teachers consider beneficial support received from the teacher support in the work with the student, but did not agree with the presence of the teacher in the

classroom during the course. 
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INTRODUCTION 

Clarke (1974) apud Năstase (2007) defines integration as a long and complex  process that ensures the participation of children with Special needs in social and

professional life along with the other children. Social integration according to Vrăsmaș et all (1996) involves the acceptance and participation of the child in the activities of

the community, with the assumption of roles and social networking. Dixon (2005) makes the distinction between integration and inclusion. Integration involves the process

by which members of a minority system (special education) accede in a majoritarian system (normal school) and the inclusion presupposes an single educational system in

which children with Special needs enters at the top. Under current legislation, the disabled students are entitled to integration in education with or without teacher support. 

An itinerant teacher support is a graduate of an institution of higher education with specializations Special Psycho-pedagogy, Psychology or Pedagogy with a training in

Special Education. Support teachers are divided according to the number of pupils with Special needs in normal schools. Among the duties of a teacher support are:

elaboration of Customised Intervention (PIP) for pupils with Special needs integrated into normal school; direct activities of therapy/cognitive stimulation of pupils with

Special needs in the resource room; support teachers in developing curricular programmes; the development of teaching materials, working tools in cooperation with

teachers; participation in class activities and educational integration; advice to parents and teachers of pupils with Special needs. 

In  terms of attitude, Allport (1959) defines the attitude  towards the subject's stance as another subject, object, or situation. In the literature there are numerous studies in

terms of-teachers' attitude towards students with disabilities. We turn attention to studies addressing teachers ' attitude towards the presence of teacher support. Thus,

Daunarummo (2010) shows that teachers in public schools from New Jersey considers that for effective integration of pupils with Special needs is the need to collaborate

with the teachers support. Data were collected through focus group interviews. Bolea (2007) shows that teachers in schools and special schools in Cluj, considers that

there is a lack of communication between the two groups of specialists. The results were obtained through interviews taken directed to people involved in integration of

pupils: principals, teachers, speech therapists, special education teachers, support teachers. Janney et al. (1995)  showed that aid provided by support teachers, school,

unit leadership by the authorities by creating a physical environment conducive to students with deficiencies bearing on teachers ' positive attitude towards integration.

Whiting and Young (1995) apud Subban Sharma (2005) showed that experienced teachers don't tolerate inclusive practices because they do not feel comfortable with the

presence of teachers in the classroom. 

 

OBJECTIVES 

The objective of the study is to investigate the attitudes of a small group of educators from Brașov in relation to the support teacher. 

Teachers attitudes influence the process of integration of the pupil with special needs, knowledge of this attitude by allowing the elaboration of programmes to change

attitudes and hence favouring integration. 

 

MATERIALS AMD METHODS 

The present study is qualitative research. The methodology used for data collection method is a group interview. The interview has as a theme the integration of pupils with

Special needs in mass education with teacher support and contains 9 questions (opening questions, key-questions, questions of final). Opening questions had in mind the

profession, experience, experience with pupils with Special needs, courses about integration. 

The key questions are: “Pupils with Special needs with which you have worked had the teacher support?/ How do you evaluate the support teacher support activities with

the student?/What do you think about the statement "the presence of the teacher in the classroom is annoying"./What do you think about the claim "the teacher support can

be useful in the work of teacher pupil with Special needs." 
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The interview took place in a public school with the agreement of the director. 

Interpretation of the date is done by analysing the frequency and spread of answers. The answers offered by teachers during the interview were classified and encoded on

a scale from 1 to 5 in order to be processed statistically, where 1 implies total disagreement, 2-partial disagreement, 3-neutral 4- partially agree 5- totally agree. 

Answers with regard to the support of the teacher support were classified into the following categories and encoded with a 1- beneficial, 2- insignificant, 3-useless. 

Interview participants are 11 teachers in public school, in Brașov county, urban area. 4 of 11 participants did not follow any course about integration. 6 of 11 participants

have the experience between 1-12 years and experience with students with Special needs between 1-4 years. 

 

RESULTS 

Replies from teachers to the questions in the framework of the interview are classified from total disagreement to total agreement. 

With regard to the support teacher, 6 participants considered their support beneficial, and 5 of them insignificant. No teacher has considered useless this type of support 

At question, “The teacher support can be a helpful teacher? ", 9 participants were totally agree, and 2 of them partly agree. Teachers interviewed expects that support

teacher to draw contingency plan customised to the student with Special needs, to adjust work schedules and assessment tools for the student with special needs.

Teachers are of the opinion that the development of these documents is only the task of the teacher support and does not involve a teamwork. Teachers also expect

support teacher to intervene when a student with Special needs is inappropriate behavior and take him out of class for not disturbing colleagues. In addition we want to

support teacher to manage relationships with parents. 

It is interesting to note that although it is considered beneficial the teacher support, it can be helpful in working with the pupil, participating teachers disagree with its

presence in the classroom. 9 teachers were totally and partially agree with the statement "The presence of the teacher in the classroom is annoying and pointless" 

Studies from  literature are supporting this outcome (Whiting and Young, 1995). They have shown that teachers do not accept another teacher in class because they fear

may not be evaluated. 

concluSions 

The aim of this study was to investigate the attitude of a small group of educators from Brașov in relation to teacher support. The results of the interview in a group of  11

teachers showed that teacher support is useful in working with students with Special needs, however, is not accepted his presence in the classroom, during working

hours. The results are supported by several specific literary studies previously mentioned. 

Based on these results it is possible to develop a program of changing attitudes towards teacher support which should be applied in schools, the attitude towards integrating

teacher support indirectly influencing the attitude towards integration. 
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Etape ale creației sadoveniene 

 

 

Rezumat: O operǎ atȃt de vastǎ ṣi complexǎ precum creația lui Mihail Sadoveanu este analizatǎ de un numǎr ridicat de critici literari consacrați, dintre care ȋi avem ȋn

vedere pe Tudor Vianu, Ov. S. Crohmǎlniceanu, Nicolae Manolescu, Constantin Ciopraga ṣi M. Ungheanu. Ȋnsuṣi autorul considerǎ cǎ activitatea sa literarǎ cunoaṣte trei

mari epoci. Debutul este reprezentat de anul 1904 considerat ,,Anul Sadoveanu”, etapa maturitǎții se remarcǎ prin romane precum Zodia Cancerului, Hanu-Ancuței,

Baltagul, iar perioada de dupǎ al doilea rǎzboi mondial cuprinde scrieri ,,ale fazei tȃrzii.” 

  

Cuvinte cheie: etapǎ, creație, Sadoveanu, criticǎ literarǎ. 

Ȋn Arta prozatorilor romȃni, Tudor Vianu atrǎgea atenția cǎ masivitatea operei lui Mihail sadoveanu implicǎ o definire a etapelor de creație, mai ales cǎ mai mulți dintre

criticii literari au sesizat schimbarea de viziune ȋn arta scriitoriceascǎ. Tot acesta, dar ȋntr-un alt volum, afirma: ,,Cine se va ȋnsǎrcina sǎ consacre acestui scriitor o
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monografie completǎ va trebui sǎ distingǎ etapele ei, formele succesive ale imaginației care a produs-o, dezvoltarea ei lingvisticǎ ṣi stilisticǎ, tendințele felurite care au

ȋnsuflețit-o.” 

Cel mai ȋndreptǎțit sǎ emitǎ judecǎți de valoare asupra operei este autorul ȋnsuṣi. Astfel, Mihail Sadoveanu mǎrturiseṣte ȋntr-un interviu: ,,Eu ȋmpart activitatea mea literarǎ ȋn

trei mari epoci: 1907 ṣi 1917, 1917 ṣi 1929, ṣi vremea de la 1929 ȋncoace. Aceasta este epoca maturitǎții mele literare. Atunci am scris Zodia Cancerului, Hanu-Ancuței,

Baltagul ṣi alte cȃteva. Pe acestea le socotesc eu opere de maturitate, opere care vor rǎmȃne. Acestora nu le am nimic de obiectat.” Ȋntr-un alt interviu, Sadoveanu se

autodefineṣte: ,,Cred cǎ ȋn mine sunt trei scriitori: unul pȃnǎ la treizeci de ani, altul pȃnǎ la patruzeci de ani ṣi altul, cel de astǎzi. Ceea ce am scris dupǎ rǎzboi (al doilea) e

cu totul altceva. E alt om ṣi deci altǎ operǎ.” 

Primele ȋncercǎri literare ale autorului sunt cunoscute ȋncǎ din timpul studiilor gimnaziale, scriind un roman Florea Corbeanu haiducul, poezii, o piesǎ de teatru despre

Iancu Jianu. Ȋn 1897 ȋi apar, ȋntr-un ziar umoristic din Bucureṣti, Dracu, versuri ṣi schița Domniṣoara M din Fǎlticeni. Dupǎ opinia lui Ov. S. Crohmǎlniceanu, momentul

debutului este marcat efectiv la revista Viața nouǎ cu schița  O domniṣoarǎ binecrescutǎ (devenitǎ mai tȃrziu Luna) ṣi cu poezia Orientalǎ. 

Volumele tipǎrite ȋn 1904 (Povestiri, Dureri ȋnǎbuṣite, Crȃṣma lui Moṣ Precu, Ṣoimii) sunt primite cu laude, asigurȃndu-i notorietatea. Ȋn urma raportului favorabil făcut de

Titu Maiorescu, volumul Povestiri este premiat de Academia Română, autorul primind un premiu şi pentru Şoimii. Maiorescu considera schiţele prozatorului creaţii

originale care aduc în prim-plan tipuri umane variate, reprezentând toate categoriile societăţii româneşti. Are parte de recenzii favorabile aparţinând lui G. Bogdan-Duică, S.

Puşcariu, E. Lovinescu. 

Entuziasmat, ȋn articolul Povestitori de ieri ṣi de astǎzi, Nicolae Iorga numeṣte anul 1904 ,,Anul Sadoveanu”. 

Nicolae Manolescu evidențiazǎ faptul cǎ prima perioadǎ a literaturii sale este marcatǎ de anul 1904, considerat anul debutului, iar epoca maturitǎții artistice a scriitorului

ȋncepe o datǎ cu Hanu Ancuței, ȋn 1928, unii exegeți susținȃnd cǎ acum autorul debuteazǎ a doua oarǎ. Criticul considerǎ cǎ primele scrieri au un caracter contradictoriu:

,,Un realist cu viziune romanticǎ ṣi un romantic la fel de precis ȋn detalii ca un realist, un contemplativ pasionat.” 

Ȋn ansamblu, critica literarǎ distinge la nivelul operei sadoveniene trei etape de creație: 

a. Perioada 1904-1928 care, pe lȃngǎ volumele de debut citate, mai include: La noi ȋn Viiṣoara – 1907, Vremuri de bejenie – 1907, Ȋnsemnǎrile lui Neculai Manea – 1907,

Apa morților – 1911, Neamul Ṣoimǎreṣtilor – 1915, Venea o moarǎ pe Siret – 1925, Țara de dincolo de negurǎ- 1926. Aceasta se caracterizeazǎ prin evocarea unor fapte

trecute privite prin aburul nostalgiei, cu pasiuni care mocnesc sub cenuṣǎ pentru a izbucni pe neaṣteptate. Personajele sunt țǎrani, haiduci, vȃnǎtori, boieri. Ȋnsemnǎrile lui

Neculai Manea ori Apa morților sunt cronici ale vieții monotone ȋn tȃrgul de provincie. Vremuri de bejenie ṣi Neamul Ṣoimǎreṣtilor sunt ȋntoarceri ȋn timpul istoric, evocǎri

ale unor perioade tragice care impun meditația gravǎ pe tema destinelor popoarelor. Țara de dincolo de negurǎ este o reȋnviere poeticǎ a unui timp al amintirii ṣi a unui ținut

mirific. M. Ungheanu identificǎ trǎsǎtura definitorie a acestei etape: ,,Volumele de ȋnceput  conțin ȋn germeni toate motivele pe care le va dezvolta mai tȃrziu orga

sadovenianǎ. “ 

b. Perioada 1928- 1944 ȋncepe sub semnul a douǎ mari opere: Hanu Ancuței (1928) ṣi Zodia Cancerului sau Vremea Ducǎi Vodǎ (1929). Prima este o metaforǎ chiar a

operei prozatorului – sintezǎ unicǎ de ,,drumuri” care fac ṣi desfac destine ṣi imagine a unei lumi arhaice cu existențǎ ritualizatǎ, aflatǎ sub lumina aurie a unui timp mitic.

Prin intermediul unei atmosfere specifice povestirii, se realizeazǎ eterna reȋntoarcere la universalitate a unor destine: Magul (moṣ Leonte), Orbul, Justițiarul (ciobanul),

Izbǎvitul (cǎlugǎrul) sunt tot atȃtea ipostaze ale ființei omeneṣti. Comisul Ionițǎ reprezintǎ chiar condiția umanǎ, destinul sǎu de muritor (,,eu aici ȋs trecǎtor (…) eu ȋncalec

ṣi pornesc ȋn lumea mea…”). Ancuța o reprezintǎ, la modul mitic, pe Strǎmoaṣa hanului ṣi este spiritul protector al acestuia. 

 Tot acum apar marile opere sadoveniene: Baltagul (1930) – aparent un roman al transhumanței, ȋn realitate o carte a eternei reveniri la ritualuri inițiatice cu rǎdǎcini, poate,

ȋn mitologia egipteanǎ; Creanga de aur (1933) roman cu titlu emblematic, fǎcȃnd trimitere ȋnspre purificare ṣi dobȃndirea ȋnțelepciunii; Frații Jderi (1935-1942) – roman

epopeic, ȋn care jertfa devine condiție a existenței, iar istoria este proiectatǎ ȋn legendǎ ṣi din legendǎ, ȋn mit; Locul unde nu s-a ȋntȃmplat nimic (1933) reprezintǎ o metaforǎ

a tȃrgului de provincie ca fundal al ratǎrii ṣi ca spațiu al morții; Divanul persian este considerat un roman al ȋnțelepciunii orientale. 

c. Perioada de dupǎ 1944, cȃnd valoarea operei sadoveniene nu se mai ridicǎ la nivelul anterior, cu excepția romanului Nicoarǎ Potcoavǎ (1952). 

Constantin Ciopraga distinge şi el trei etape ale creaţiei sadoveniene. Prima dintre acestea cuprinde operele scrise pȃnǎ la primul rǎzboi mondial ṣi se cacterizeazǎ prin

cultivarea unei specii concise ca ȋntindere, povestirea: Povestiri (1904), Povestiri din rǎzboi (1905), Povestiri de sǎrbǎtori (1906), Povestiri de sarǎ (1910), Povestiri de

petrecere ṣi de folos (1911). Aceasta este definitǎ ca o etapǎ liricǎ, evocatoare, cu desfǎṣurare linǎ, avȃnd ȋn prim plan interesul pentru ,,oameni lipsiți de complicație, totuṣi

misterioṣi ȋn existența lor rudimentarǎ.” Cea de-a doua perioadǎ, a maturitǎții, se ȋntinde temporal ȋntre cele douǎ rǎzboaie mondiale ṣi debuteazǎ cu romanul Venea o moarǎ

pe Siret (1923), abordȃnd atȃt specia tocmai amintitǎ, cȃt ṣi celelalte, care nu sunt romane. Capodoperele prezentate de cǎtre Constantin Ciopraga ca aparținȃnd acestei

etape sunt cele menținate anterior ȋn perioada a doua de creație. Se reiau acum vechi teme pe care prozatorul le adânceşte sau le întregeşte, căutând noi semnificaţii

profunde. Cuvântul-cheie al acestei etape este înţelepciunea, direcţionată spre eliberarea omului. Vorbim de o trăsătură pe care Garabet Ibrăileanu o sesizase înainte de

apariţia capodoperelor şi pe care o subliniază şi Tudor Vianu când vorbeşte despre reflexivitatea operei sadoveniene. ,,Simpla expediție ȋn istorie nu e de ajuns, drumurile

mergȃnd dincolo de epopeea Fraților Jderi: ȋn protoistorie ṣi mituri, ca ȋn Creanga de aur…Suntem un popor vechi, cu obiceiuri ṣi mituri ce perpetueazǎ simțirea celor de

demult, despre care istoria nu dǎ ṣtiri.” Aṣezatǎ sub semnul schimbǎrilor ideologice, cea de-a treia etapǎ, de dupǎ cel de-al doilea rǎzboi mondial, este caracterizatǎ de o

pronunțatǎ preocupare pentru reflectarea transformǎrilor din conṣtiințǎ ca efect al prefacerilor sociale. De asemenea, teme vechi sunt reluate ȋntr-o altǎ viziune, Sadoveanu

situȃndu-se ,,ca artist ṣi cetǎțean, ȋn primele rȃnduri.” 

Aceleaṣi etape sunt identificate ṣi de cǎtre M. Ungheanu. Astfel, celei dintȃi ȋi este asociat anotimpul primǎvara, fiindu-i caracteristic miracolul descoperirii misterelor vieții,

iar etapei a doua ȋi corespunde vȃrsta ȋnțelegerii, anotimpul ,,coacerii ṣi ȋmplinirii”. Ultima perioadǎ este reprezentatǎ de etapa ascezei, a bunurilor spirituale: ,,Harta scrierilor

sadoveniene ne indicǎ ȋn diverse ṣi depǎrtate locuri acelaṣi motiv, uneori singur, alteori ȋn frǎțietate cu altele, uneori abia arǎtat, alteori ȋmpins la o tensiune strǎlucitoare. Se

observǎ ȋnsǎ ṣi o evoluție ȋn ce priveṣte aceste motive sau tipare. Unele sunt cu predilecție ale tinereții artistice, altele ale maturitǎții, altele ale fazei tȃrzii.” 
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SǍRBǍTORI TRADIȚIONALE. SȂNZIENELE

 

 

Rezumat: Prin intermediul acestei lucrǎri ȋmi propun sǎ evidențiez multiple semnificații, atȃt ȋn registrul folcloric, cȃt ṣi ȋn cel religios ale zilei de 24 iunie. Astfel,

sǎrbǎtorea creṣtinǎ a Naṣterii Sfȃntului Ioan s-a suprapus peste datina cunoscutǎ ca Sȃnzienele sau Drǎgaica. Aflatǎ ȋn proximitatea solstițiului de varǎ, aceastǎ zi

reprezintǎ un bun prilej pentru culegerea plantelor de leac. Cel mai rǎspȃndit obicei ȋl reprezintǎ ȋmpletirea din flori de sȃnziene a unor cununi care reprezintǎ sacrul ṣi care

sunt ȋnzestrate cu rol apotropaic ṣi oracular. Una dintre credințele folclorice referitoare la cest punct calendaristic nodal este surprinsǎ de cǎtre Mihail Sadoveanu ȋn

romanul Nopțile de Sȃnziene. 

  

Cuvinte cheie: Sȃnzienele, Drǎgaica, 24 iunie, tradiții, credințe populare, Nopțile de Sȃnziene, sfȃntul Ioan Botezǎtorul. 

  

Ȋn calendarul ortodox, sfȃntul Ioan Botezǎtorul are dedicate nu mai puțin de trei sǎrbǎtori. Tǎierea capului Sfȃntului Prooroc Ioan Botezǎtorul (Sfȃntul Ioan de Toamnǎ,

Sfȃntu Ioan cap tǎiat sau Ioan taie capul pe varzǎ) se sǎrbǎtoreṣte la 29 august ṣi reprezintǎ zi de post ṣi reculegere. Ziua sfȃntului ca botezǎtor al Domnului (Sȃntion) este

celebratǎ la 7 ianuarie. Ȋn tradiția ortodoxǎ, de obicei, sfinții sunt pomeniți cu data morții lor, adicǎ a naṣterii lor cereṣti. Botezǎtorul beneficiazǎ de un statut excepțional. Ȋn

ziua de 24 iunie, este celebratǎ sǎrbǎtoarea Naṣterii Sfȃntului Ioan. 

Aceastǎ sǎrbǎtoare creṣtinǎ s-a suprapus peste una dintre datinile strǎvechi ale poporului romȃn cunoscutǎ ca Sȃnzienele sau Drǎgaica. Numele de Sȃnziene provine din

latinescul sanctus dies Johanis, iar denumirea de Drǎgaicǎ (ȋn Țara Romȃneascǎ) din termenul bulgar dragaika. Aceasta mai este cunoscutǎ ṣi ca Sânzânie sau Sânzânioară

ȋn Moldova, Sânzâiene galbene sau Floarea lui Sfântu Ion în Banat, respectiv Sânjuane, Sânzéne sau Sânzenie în Transilvania. 

Pentru a ilustra multiplele semnificaţii ale acestei sǎrbǎtori populare mi-am ȋndreptat atenția asupra unor studii elaborate de cǎtre Ion Taloṣ, Otilia Hedeṣan, Iordan Datcu,

Dumitru Pop, Tudor Pamfile, Ion Ghinoiu, Adrian Fochi, Ion Muşlea şi Ovidiu Bârlea. 

Astfel, datina este atestatǎ documentar ȋncǎ de la jumǎtatea secolului al XVII-lea ȋn Transilvania, iar ȋn Moldova de cǎtre Dimitrie Cantemir ȋn Descriptio Moldavie (1714,

1716): „După cum se vede, prin ea (Drăgaica) o înțeleg pe Ceres. Căci în acea vreme a anului încep să se coacă semănăturile, toate fetele țăranilor din satele învecinate se

adună și o aleg pe cea mai frumoasă dintre ele și îi dau numele de Drăgaicǎ. O petrec pe ogoare cu mare alai, o gătesc cu o cunună împletită din spice și cu multe basmale

colorate și-i pun în mâini cheile de la jitnițe. Drăgaica aceasta împodobită în acest chip se întoarce de la câmp spre casă cu mâinile întinse și cu basmalele fluturând în vânt,

de parcă ar zbura și cutreieră toate satele din care s-a adunat lume s-o petreacă cântând și jucând laolaltă cu toate tovarășele ei de joc, care o numesc foarte des soră și mai-

marea lor în cântecele alcătuite cu destulă iscusință. Fetele din Moldova doresc din toată inima să aibă parte de această cinstire sătească, deși în cântecele lor spun mereu,

după datină, că fata care a întruchipat Drăgaica nu se poate mărita decât abia după trei ani.” 

Ziua de 24 iunie are multiple semnificații atȃt ȋn registrul folcloric, cȃt ṣi ȋn cel religios. Aflatǎ ȋn proximitatea solstițiului de varǎ, se spune cǎ de la acest hotar astronomic

vara ȋncepe sǎ ȋṣi ȋntoarcǎ fața cǎtre iarnǎ, ziua ȋncepe sǎ scadǎ: ,,Soarele începe să meargă spre iarnă” și „stă în loc în această zi, iar florile dau îndărăt și nu mai cresc.”

Semnele acestei treceri se resimt ṣi ȋn cadrul elementelor naturii: „În această perioadă a anului cucul încetează a cânta, semn că a sosit vremea cositului fânețelor, prin

păduri apar licuricii care luminează calea rătăciților (și) se răsucește frunza pe ramurile de plop, tei, ulm”, iar pe cer ȋṣi face apariția constelația Gǎinuṣa, cu ajutorul ei

determinȃndu-se perioada prielnicǎ pentru semǎnatul grȃului de toamnǎ. 

Mihai Sadoveanu se dovedeṣte a fi un bun etnograf, preocupat de cunoṣterea ṣi ȋnțelegerea acestor sǎrbǎtori, aparținȃnd unei ȋndelungate tradiții, ȋntrucȃt ȋn paginile

romanului Nopțile de Sȃnziene fixeazǎ aceste date, dȃnd dovadǎ de o documentare riguroasǎ: ,,Astǎzi e Sfȃntu-Ion de varǎ, cea mai lungǎ zi a anului. Astǎzi toate se

desfǎteazǎ altfel, cǎci de mȃne ȋncepe a scǎdea lumina ṣi a se vesti iarna.” Sărbătorile creştine străvechi marchează în comunitatea arhaică şi derularea anotimpurilor, a

ciclurilor de viaţă ale naturii, şi astfel, în calendarul creştin ortodox succesiunea sărbătorilor reflectă, în bună parte, marile schimbări ale firii din cursul unui an. Aṣadar,

Sȃnzienele reprezintǎ „ înjumătăţirea anului”, atunci când „soarele străluceşte mai frumos”, „de atunci nu mai cântă cucul”, „începând cu ziua lor, toate plantele dau îndărăt,

nu mai cresc”, „început de toamnă”, „iarba începe a se usca”, „se întoarce crângul cerului spre iarnă”. Aceste aspecte sunt precizate ṣi ȋn studiul Otiliei Hedeṣan: ,,Ȋn

proximitatea solstițiului de varǎ, la 24 iunie, calendarul popular consemneazǎ o sǎrbǎtoare numitǎ ȋn regiunile nord-vestice Sȃnziene, iar ȋn cele sud-estice Drǎgaicǎ.

Indiferent de nume, ziua celei mai lungi insolații ṣi a celui mai scurt termen nocturn din an fixeazǎ una din cumpenele timpului, ȋntrucȃt, dupǎ tradiție, deṣi ajunsǎ la apogeu,

de acum vara ȋncepe sǎ dea ȋnapoi.” 

Caracterul agrar al sǎrbǎtorii este surprins ȋn cadrul mai multor studii etnografice. Astfel, obiceiul Drăgaica este considerat de O. Bîrlea „o rămășiță din practicile antice prin

care zeitățile protectoare ale recoltelor erau solicitate să apere lanurile.” Dumitru Pop considerǎ cǎ „obiceiul Drăgaica se înscrie în seria riturilor agrare”, „ultimul dinaintea

seceratului.”, „operație care să se încheie înainte de sosirea furtunilor verii (ploile lui Sf. Ilie de la 20 iulie).” El constată că „femeia este prezentă în toate aceste rituri” și

trimite la afirmația lui Mircea Eliade: „Fertilitatea pământului este solidară cu fecunditatea feminină; prin urmare, femeile devin responsabile de belșugul recoltelor, căci ele

cunosc «misterul» creației.” În satele bănățene, „în dimineața zilei de Sânziene femeile se îngrijesc să așeze la marginea fiecărui strat de legume plantate în grădină câte o

floare de sânziană și o rămurea de arin, convinse fiind că gestul lor urmează să asigure rodnicia.” 

De asemenea, ȋn anumite zone ale țǎrii, ȋn ajun de Sânziene fetele ce vor să se mărite se întâlnesc cu flăcăii ce doresc să se însoare. Băieții fac ruguri și împletesc cercuri
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din ramuri de alun, le aprind și le învârt în sensul mișcării Soarelui, cu strigături menite a grăbi înfăptuirea nunților. La venirea amurgului cercurile înflăcărate se aruncă de

pe coline pentru a se rostogoli la vale, semnificând ciclul vieții. Vârful colinei de unde cercurile arzând erau rostogolite la vale semnifică nașterea, iar parcurgerea cercului

înflăcărat până în vale semnifică durata vieții. Cercurile înflăcărate se opreau în vale și fumegau până la stingere, ceea ce semnifica moartea, stingerea vieții. Aceste focuri

sacre, cu menirea de a arde, semnifică purificare, un ritual de a curăţa pământul de toată necurăţia adunată în timpul anului și de alunga forțele malefice din împrejurimile

satelor. 

Un loc central ȋn cadrul sǎrbǎtorii, dincolo de varietatea acestor credințe ṣi comportamente ritualizate, ȋl ocupǎ simbolistica florilor de sȃnzianǎ, flori galbene (Galium verum)

sau albe (Galium mollugo) care cresc în fâneţe sau pe marginea drumurilor şi care au numeroase utilizări în cosmetică şi medicina populară, în obiceiurile şi actele magice

din această perioadă. Acestea erau utilizate cu un rol apotropaic, pentru sǎnǎtatea oamenilor sau a animalelor din gospodǎrie. Deosebit de importante sunt propritǎțile

curative ale acestei plante: ,,se culegea floare de sȃnzianǎ ȋnainte de Sȃnziene, sau chiar ȋn ziua de Sȃnziene, dimineața pe rouǎ. Se strȃngeau fetele ṣi bǎtrȃnele pentru leacuri

ṣi descȃntece.”, ,,Se puneau vitelor ȋnainte de a ieṣi la izlaz, pentru sǎnǎtate.” În urma chestionarelor lui Bogdan Petriceicu Haşdeu reiese că ele erau folosite „ca

cingătoare”, „pentru durere de mijloc”, „se udă copiii cu apă, ca să fie sănătoşi”, „pentru durere de cap”, „pentru răceală”, „la vite, când urinează sânge.” 

Frumusețea acestei flori ṣi mireasma ei ȋmbietoare nu este deloc neglijatǎ nici ȋn romanul analizat: ,,Am venit sǎ culeg un mǎnunchi de sȃnziene, sǎ-l pun ȋn grindǎ. Cȃnd or

fi zile rele, ȋmi aduce aminte de poiana asta ṣi de soare.” sau ,,Ȋntr-o clipǎ ȋl grǎmǎdi ȋntr-o ȋncǎpere cu divanuri. Ardea focul ȋn sobǎ; mirosea a sȃnziene uscate ṣi a miere.” 

Ziua de Sȃnziene reprezintǎ prilejul cel mai indicat pentru a culege ṣi alte plante tǎmǎduitoare, utilizate ca leac ȋn diverse suferințe trupeṣti de-a lungul anului. Iordan Datcu

arată că: „Unele prezentări sumare (...) au menționat că în această zi se culeg sânziene. Se culeg, e adevărat, însă nu numai sânziene. În răspunsurile la chestionarul lui Th.

D. Speranția domină informațiile care atestă că se culeg «diferite flori», «diferite ierburi».” În câteva sate din Mehedinți se culeg „flori ce se întrebuințează pentru leacuri”,

„buruienile de pe pământ pentru tot felul de flori, mai ales romaniță, coada șoricelului, care se folosesc ca ceaiuri pentru oameni bolnavi”, „din această zi «florile dau îndărăt

și nu mai cresc» (Rășina, Gorj); «din această zi ierburilor le-a pierit principiul acela de vindecare».” 

Tradițiile legate de aceastǎ sǎrbǎtoare sunt numeroase. Cel mai rǎspȃndit obicei ȋl reprezintǎ ȋmpletirea din flori de sȃnziene unor cununi care reprezintǎ sacrul (datinǎ

pǎstratǎ ṣi ȋn zilele noastre). Acestea sunt agăţate la ferestrele caselor, în stâlpii porţilor şi în crucile de hotar şi din cimitire, pentru a apăra oamenii, mormintele şi holdele de

forţele malefice.  Rolul acestor acte rituale protectoare ṣi purificatoare este surprins ȋntr-un interviu al lui Vasile Crețu, din 1967, în Macoviște, jud. Caraș-Severin (Otilia

Hedeșan, 2005): „Ne strângeam cătă două-tri fete în ziua de Sânziană, [...] cam pe la răsărit de soare. Ne duceam după sânziene și-aduceam acasă și făceam cunună de

sânziene și-o puneam în poartă. [...] spuneau că unde se află cunună de sânziană nu se poate-apropia Sătana de casă.” 

Alături de caracterul său apotropaic, cununa este învestită şi cu rol oracular. Aceasta este aruncatǎ pe acoperișul casei ca să se prezică ceea ce i se va întâmpla în cursul

anului persoanei care a confecţionat-o: „dacă se opresc pe coamă, omul trăieşte mult”, „dacă vreuna cade, e semn de moarte pentru cel a căruia a fost.” De asemenea, se

prevedea norocul copiilor sau a fetelor la măritiş, precum şi animalul care aduce noroc omului: „ iar a doua zi căuta să vadă ce noroc au, căci Sânzâienile pun pe ele păr de

la animale în care are noroc cineva.” 

Frumuseţea spirituală a ţăranului român scoate la iveală numeroase credinţe şi povestiri. Una dintre legendele cuprinse în studiul lui Adrian Fochi subliniază semnificaţia pe

care poporul român o atribuie cununii de sânzâiene: „Sânzâiana a fost o fată fecioară care, ducându-se la câmp, a făcut cunună din nişte flori galbene. Venind acasă, a

aruncat cununa pe casă, zicând: «Cunună, de te vei opri pă casă, voi trăi şi voi avea viaţă lungă, iar de vei pica jos, voi muri». Cununa a căzut şi fata a murit. De aici a

rămas obiceiul.” 

Ȋn credința popularǎ, Sȃnzienele sunt ṣi niṣte fǎpturi ireale, fantastice numite Sfintele, Frumoasele, care plutesc ȋn aer sau umblǎ pe pǎmȃnt ȋn noaptea de 23 spre 24 iunie,

cȃntǎ ṣi danseazǎ, ȋmpart rod holdelor, tǎmǎduiesc bolnavii ṣi apǎrǎ semǎnǎturile de grindinǎ. Dacǎ Sȃnzienele, care sunt zȃne bune, sunt sǎrbǎtorite cum se cuvine, culturile

vor rodi, fetele ȋṣi vor vedea alesul ṣi se vor mǎrita, femeile vor naṣte prunci sǎnǎtoṣi, bolnavii se vor tǎmǎdui ṣi se vor ȋnmulți pǎsǎrile ṣi animalele. Ȋn schimb, dacǎ oamenii

nu sǎrbǎtoresc Sȃnzienele cum se cuvine, ele se supǎrǎ ṣi devin zȃne rele. 

Se spune cǎ ȋn aceastǎ noapte oamenii pot ȋnțelege graiul animalelor sau cǎ pot fi zǎrite flǎcǎrile comorilor curate. 

Prin romanul Nopțile de Sȃnziene, Sadoveanu pune ȋn valoare credințele folclorice referitoare la cest punct calendaristic nodal. 

Credința arhaicǎ spune cǎ noaptea de Sȃnziene este una magicǎ ȋn care se deschid porțile cerului, iar lumea de dincolo vine ȋn contact cu cea pǎmȃteanǎ. Animalele stau la

sfat cu grai omenesc ṣi dacǎ le pȃndeṣti poți afla multe taine. Prozatorul descrie aceastǎ noapte din poiana codrului: ,,În noaptea aceea a Sfântului Ion de vară, se schimbă

crugul cerului după porunca cea prea înaltă ṣi soarele ȋncepe sǎ deie ȋndǎrǎt. De aceea ȋn zodie e zugrǎvit la vremea asta semnul racului. La miezul nopții a rȃnduit

Dumnezeu un rǎstimp de liniṣte cȃnd stau ȋn cumpǎnǎ toate stihiile, ṣi cerurile cu stele ṣi vȃnturile, dupǎ care dintrodatǎ toate purced ȋn scǎdere. Iarna ȋncepe a-ṣi pregǎti

harmǎsarii ȋn grajdurile ei din miazǎnoapte. Ȋn acel ceas al cumpenei, Dumnezeu a orȃnduit pace ȋntre toate animalele, jigǎniile ṣi paserile. Le dǎ ṣi lumina ȋnțelegerii pentru

acel rǎstimp, ca sǎ grǎiascǎ ȋntocmai aṣa cum grǎiesc oamenii. Oriunde s-ar afla toate se strȃng ȋn sobor ṣi stau la sfat.” Acesta este un moment ȋn care sacrul se manifestǎ

ȋn toate elementele firii, sub forma unor hierofanii, un moment ȋn care se produc evenimente miraculoase, ȋn care totul rǎmȃne sub semnul magicului, al posibilului. 
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PROBLEMATICA NOILOR EDUCAȚII ÎN SPAȚIUL EDUCAȚIONAL CONTEMPORAN

 

            Rezumat: Noile educații reprezintă cel mai pertinent și mai util răspuns al sistemelor educative la imperativele generate de problematica lumii contemporane.

Încercând să răspundă acestora, noile tipuri de conținuturi sau noile educații s-au constituit și s-au impus într-un timp foarte scurt, dat fiind faptul că ele corespund unor

trebuințe de ordin socio-pedagogic, din ce în ce mai bine conturate. 

În prezent, arealul noilor educații este unul deosebit de important, aflat în continuă mișcare și restructurare, datorită complexității sale în concordanță cu perspectiva

procesuală și relațională a educației. 

  

            Cuvinte cheie: educație, problematica lumii contemporane, noile educații, modalități de valorificare. 

 

,, Educația are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole, 

dar și o pregătire pentru un viitor în bună măsură imprevizibil”. 

Jacques Delors

  

            Conștientizarea evoluției ființei umane, a ființei raționale, a omului modern, a umanității în ansamblul ei plasează în centru educația, ca și condiție prioritară. 

           Astăzi, problema educației este abordată în strânsă legătură cu problematica lumii contemporane, lume ce se caracterizează prin multiple transformări, prin

schimbări în toate domeniile, determinate de progresele în domeniul științei și tehnicii, proliferarea informației, evoluția trebuințelor spirituale și materiale ale oamenilor. 

            Educația este o dimensiune constitutivă a ființei umane. ,,Omul nu poate deveni om decât prin educație’’ - spune Kant, la modul imperativ. Tot ce ține de umanitate:

limbaj, rațiune, sentimente, artă, morală se realizează numai prin educație. Societatea de mâine este efectul societății de astăzi. 

                Modul de dezvoltare a lumii contemporane și ritmul rapid al schimbărilor, cer educației să dezvolte personalități ușor adaptabile, receptive la nou, creative și

responsabile, personalități apte să satisfacă cerințele și exigențele societății viitoare. 

Pe lângă unele tehnici tradiționale care se mențin pentru că sunt bune și altele care persistă datorită unei banale rutine, școala modernă oferă o înfățișare diferită în anumite

aspecte față de cea din trecut. Asistăm la o mișcare complexă, de o amploare extraordinară, prea puternică pentru a fi o modă trecătoare. Ceea ce exprimăm curent prin

expresiile: "școală activă"; "scoli noi"; ,,educația progresivă", arată în mod global această mișcare. Sunt denumiri mai mult sugestive decât descriptive, evocând nu numai

aspecte generale ale tehnicii educative, ci expresii și anumite principii pedagogice. 

            Evoluția rapidă a societății contemporane, analiza problematicii complexe a lumii contemporane și identificarea marilor teme de reflecție au condus la constituirea,

în plan educațional, a unor răspunsuri specifice prin potențarea noilor educații, prevăzute și in programul UNESCO. 

            Noile educații reprezintă noile conținuturi valorice care au apărut datorită evoluției și progresului societății. Drept urmare, trebuie introduse în programele școlare,

în urma unei selecții riguroase, fie în cadrul disciplinelor deja existente, fie ca discipline noi. 

Îmbogățirea conținutului valoric al educației, dinamic și complex, impune schimbarea sensului formării prin trecerea de la modelul pluridisciplinar la modelul interdisciplinar. 

            Noile educații sunt adaptabile la nivelul fiecărei dimensiuni a educației, în funcție de particularitățile acestora dar și de ciclurile vieții și de condițiile specifice fiecărui

sistem educațional de învățământ. 

            Într-o societate supertehnologizată ar trebui să privim noile educații nu ca dimensiuni izolate, ,,ci în multiplele lor relații de tip sistemic și din perspectiva efectului

de viitor”. 

Din lista noilor educații putem enumera: educația relativă la mediu sau educația ecologică; educația pentru drepturile omului; educația pentru participare și democrație;

educația pentru o nouă ordine internațională; educația pentru schimbare și dezvoltare; educația pentru tehnologie și progres; educația în materie de populație sau educația

demografică; educația pentru pace și cooperare; educația sanitară modernă; educația economică și casnică modernă; educația nutrițională; educația pentru comunicare

șimass-media; educația comunitară; educația pentru timpul liber. 

                În timp,  este de așteptat ca această listă să se modifice (fie prin dispariția unor educații, fie prin completarea sau impunerea unor noi cerințe și conținuturi

educaționale). 

            Este important ca în școală demersurile educative să se desfășoare utilizând cele mai eficiente strategii didactice care să contribuie efectiv la dezvoltarea

personalității fiecărui copil, la educarea pentru o mai bună conviețuire în grupurile sociale, la deschiderea personalității umane către angajare, cooperare, comunicare,

încredere și spirit novator. 

Modurile de a se grupa sau prezenta noile tipuri de conținut (noile educații) variază, însă obiectivele lor rămân aceleași. Ele sunt integrate în termenii unor obiective

pedagogice care vizează domenii de interes în contemporaneitate. 

Școlii, ca principal agent educativ, îi revine rolul de a înarma tinerii cu simț critic, cu capacitatea de a înțelege și răspunde adecvat diverselor provocări din partea societății,

de a deveni tot mai mult agenți ai propriei formări, care să-și organizeze, să-și structureze singuri cunoașterea, să descopere singuri, având formată judecata și

responsabilitatea viitoare. 

                În vederea dezvoltării armonioase a personalității, trebuie promovate anumite acțiuni și influențe care să determine schimbări în sfera tuturor elementelor

personalității. Astfel, se identifică următoarele dimensiuni/ laturi/ conținuturi ale educației: 
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Ca modalități de valorificare a noilor educații, se disting următoarele:

introducerea de noi discipline centrate pe un anumit tip de educație (educația pentru drepturile omului, educația pentru tehnologie și progres, educația pentru

democrație, educația nutrițională, educația sanitară etc.);

crearea unor module educaționale specifice, respectiv a unor capitole speciale, în cadrul disciplinelor tradiționale (modulele pot avea caracter interdisciplinar);

tehnica „approche infusionelle”, ce are în vedere infuzarea unor dimensiuni ale problemelor societății contemporane în disciplinele tradiționale.

            

           În afara activităților educative formale, școala aduce în vedere o serie de activități cu caracter nonformal (activități extracurriculare sau extrașcolare), care vin în

completarea celor dintâi și la nivelul cărora se pot propune finalități și conținuturi ce fac trimitere la sfera noilor educații. 

            Putem conchide că noile educații sunt integrabile la toate nivelurile, dimensiunile și formele educației. Obiectivele pedagogice vizate, îmbinate cu dăruirea și talentul

cadrului didactic, duc la dezvoltarea personalității elevilor, la certitudinea că generația de mâine își cunoaște locul și rolul în societate. 

            Promovarea noilor educații va cere un efort mai mare din partea celor care răspund de proiectarea planurilor, programelor și manualelor școlare. La fel de

important va fi efortul cadrelor didactice care trebuie să dea viață acestor proiecte și, în final, realizarea obiectivelor urmărite să se concretizeze într-un sistem de cunoștințe

esențiale în aceste domenii, în atitudini, priceperi și comportamente responsabile ale indivizilor, în concordanță cu aceste valori. 
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Why ESP is relevant in nowadays education

 

            Abstract: The present paper aims at explaining why a course where teaching the English language integrated in the pupils’ field (especially in technological high

schools, but not only) is relevant today. Such an integrated course is largely known worldwide as being an ESP course (i.e. English for Specific Purposes). Since 1960’s

ESP has become  notable as a part belonging to EFL teaching and its purpose is to respond to the students’ specific needs, being designed for specific disciplines and

making use of the methodologies and the activities of the disciplines it serves (different from the methodology of General English). 

 

          Keywords: education, ESP, methodologies 

  

People all over the world learn foreign languages for a variety of reasons. And according to their age, interests, needs or wishes, they learn foreign languages in schools or

in other institutions. Generally, “When we learn a language, we learn to communicate with other people: to understand them, to talk to them, read what they have written

and write to them.” (Ann Raimes, 1983, p.3). Yet, it has been noticed that languages do not only help in mere communication and in general education, but also have

decisive consequences on the evolution of man’s cognitive processes, have positive effects on business, give autonomy wherever you are in the world, offer career

opportunities, enhance creativity and critical thinking, broaden the interaction between people of different nationalities, and help people understand the cultural and

traditional particularities of others, and, moreover, their own individuality. 

As far as the English language is concerned, it could be asserted that at present English is the language that “makes the world go round” (to use an English phrase). In this

era of modern technology, English seems to be the link between the newest inventions and everything else. It is true that the most English learners study it because “it is in

the school curriculum whether they like it or not” (Jeremy Harmer, 1991, p.1), but there are others who learn it, because English is the “international language of

communication” (Jeremy Harmer, 1991, p.1), because English offers a chance for a better job, because it may be a way to have some fun, because people want to

http://www.academia.edu/10204987/53198203-52005623-Psih12-Cucos_C-Cozma_T-Fundam_Ped_Teor_Met_Curriculum_1_
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understand a world-wide famous culture better, because they want to travel, because they are curious about it, because everybody else studies it, etc. 

            In addition to all these, English is now studied “for special/specific purposes”. “The term English for Special or Specific Purposes has been applied to situations

where students have some specific reason for wanting to learn the language.” (Jeremy Harmer, 1991, p.2). So, the difference between the General English language that

constitutes an element of the curriculum and the ESP “lies in the learners and their purposes” (http://www. scribd. com/ doc/ 56632527/Teaching-English-for-Specific-

Purposes). Therefore, ESP is the means through which the students are provided with “natural content” (from a subject matter) “for language instruction” (Diane Larsen-

Freeman, 2008, p.137); the learning of a certain subject matter is integrated in the learning of the English language and, this way, the content of the subject matter is

presented using “the second language as a vehicle, as a language of presentation and explanation.” (Stephen D. Krashen, 2009, p. 167). Such courses represent “special

classes for second language students, classes in which no native speakers participate as students, in which teachers make some linguistic and cultural adjustments in order

to make their students understand” (Stephen D. Krashen, 2009, p. 167). ESP presupposes that the foreign language is taught as being part of the real world, as responding

to the students’ authentic needs or wishes, as being combined with the content of a subject matter from a particular domain. Moreover, the learners take up the study of

English with the help of or through a field that is significant for their career, for example. The consequence is that the students will be able to use their knowledge from the

subject matter into the English classes; this way the content of the subject matter will be expressed through the target language, the students will improve their skills in

English, and they will acquire this second language in a meaningful way, thing that will raise their interest and motivation and that should represent for them a starting point

in using English in the domain they (will) work, study or are interested in. 

            In ESL the focus is on both context and language structures while in ESP the core is the context; but grammar and language structures are also taken into

consideration in ESP. In Krashen’s opinion “using subject matter for language teaching” means offering an “optimal input” that has to be “comprehensible” and “not

grammatically sequenced”; this input provides a “limited vocabulary” and also “a considerable extra-linguistic support to aid comprehension”; thus, the students “will

receive comprehensible input that will help them improve more in the second language” (Stephen D. Krashen, 2009, pp. 167 - 168). 

            On the whole, an ESP course implies a connection between (at least) two subject matters: English and another one. As stated before, such a course is closer to

reality, to life, because life does not have separate departments with no tie between them. Also, life does not have a specialization that has no link to the others. This type of

course in which two or more subject matters intermingle is “an interdisciplinary course”. As Verónica Boix-Mansilla (2010, p.6 - 7) emphasizes, first and foremost,

interdisciplinary teaching/learning refers to holistic teaching/learning, intercultural awareness and communication. 

            Therefore, interdisciplinary education presupposes, as mentioned above, holistic teaching/learning. The first purpose of this type of teaching/learning is to link the

subjects, the departments of education, the areas that are taught/studied in order to stimulate the understanding of a wide range of ideas, concepts, ways of thinking. This

gives the learners a broad perspective of situations and issues that can be met in various and meaningful contexts. Holistic teaching/learning, which is a characteristic of

interdisciplinarity, implies that teachers and students’ intellectual abilities, capacities, interests and dispositions go beyond teaching/learning multiple isolated facts and look

for the meaning of more intricate circumstances, conduct critical analysis of complex issues and even synthesize perspectives in interdisciplinary work. 

            Interdisciplinarity implies intercultural awareness, too; this is another characteristic that is related to forming students’ attitudes, knowledge and skills as they learn

not only about their own culture(s), but also about others’. If learners are able to take into consideration multiple perspectives, they will be more tolerant, more respectful

and more empathetic. Intercultural awareness implies the study of other people’s history, language, culture and not only. A real understanding of general topics requires an

interdisciplinary approach because each area contributes to a deeper knowledge of different factors/ parts of the topics, and all the new information and discoveries help

the learners see the issues in their wholeness. 

            Communication, the third characteristic of interdisciplinarity, is absolutely necessary to learning in general, because it holds up students’ understanding, inquiry,

expression and reflection. So, it’s no wonder that communication appears as fundamental in interdisciplinary teaching/learning. Thus, students’ interdisciplinary work helps

them communicate across areas of subject matters, but also choose the best ways of communication to reach their goals and find answers to their inquiries. 

            So, ESP, being interdisciplinary, is a means to develop the students’ certain abilities, skills; it is a way to form certain attitudes in pupils; the consequences are

numerous: ESP helps in increasing the students’ capacity of thinking coherently, critically and independently, of solving problems, of making decisions; at the same time, it

supports the students in understanding who they really are and how learning takes place for multiple purposes across various disciplines, or, better said in this case, how

learning takes place for the students’ special purposes with “language across curriculum” (Diane Larsen-Freeman, 2008, p.137). Broadly speaking, ESP is an

interdisciplinary course that offers students the possibility to put together ideas, concepts, skills, methods, ways of communication in order to explain a process, a

situation, to solve a problem, to create a new product, etc. 

            An essential aspect that needs to be mentioned is the fact that the ESL teacher who wants to design (and teach) an ESP course has to find the suitable methods

through which s/he can use his/her experience in teaching ESL and adapt her knowledge for the teaching of ESP. Furthermore, the cooperation with content specialists

that can advise him/her so that proper topics should be chosen and appropriate lessons should be designed is compulsory. The ESP teacher has to decide on the topics and

design the lessons, but she has to organize the courses, to establish the learning objectives, to create a positive learning environment and to evaluate the students’ progress,

too. 

            For high school students, ESP represents not only an opportunity to make connections between their previous knowledge and what ESP offers to learn, but also a

chance to gain information in a field of specialty that they might work in later, to gain up-to-date information about the surrounding world, to get data that connects the

learners to the economic, social and cultural dynamics. In ESP, English is not a subject matter presented “in isolation from real use, nor … a mechanical skill or habit to be

developed. On the contrary, English should be presented in authentic contexts to make the learners acquainted with the particular ways in which the language is

used”(http://www.scribd.com/doc/56632527/Teaching-English-for-Specific-Purposes). 

            ESP can be seen as a department of ESL/EFL and depending on the purposes, the name ESP can vary. Jeremy Harmer(1991, p.2): mentions EOP (or English for

Occupational Purposes), EAP (that stands for “English for Academic Purposes” and EST (i.e., English for Science and Technology). The development of global business

and industry and the international use of English as a medium of communication were connected by the needs on the field of work and this way EOP appeared. EAP is the

consequence of the fact that students in universities all over the world (and especially in the USA, Great Britain, Australia and Canada) use English to speak and write

reports, essays etc. while EST is necessary for the students of scientific disciplines who depend on reading articles and textbooks in English. 

            In conclusion, it can be asserted that the teaching of an ESP course is directed towards enriching students’ specialized knowledge and also developing linguistic

http://www.scribd.com/doc/56632527/Teaching-English-for-Specific-Purposes
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skills and competence. A specialized field with its own lexicon includes specific terms. Obviously, in such an ESP the focus can not be only on acquiring the target

language and some specific structures or word combinations, but especially on the right pick of specialized terms and on meanings of words in various and authentic

contexts. So, before designing an ESP course there are some questions that should be answered: 

• Who are the teacher and the students who are going to be involved in the process? 

• What are the students’ needs and how can an integrated course help them? 

• Where is the learning going to take place? 

• How much time is available? 

• What do the students need to learn? 

• What level of English (proficiency) do the students have? 

• How should the students be evaluated? 

• When and how often should evaluation take place? 

(the questions are adapted from http://www.scribd.com/doc/39535533/Teaching-ESP) 
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Noile educații și rolul acestora în școala românească

 

Rezumat: Societatea românească presupune un ansamblu de relaţii între membrii acesteia, relaţii care sunt direcţionate de o serie de norme morale a căror respectare

permite armonizarea relaţiilor dintre oameni. Complexitatea vieţii sociale în continuă evoluție solicită oameni capabili de o integrare rapidă, oameni care să fie mereu bine

informaţi, cu o sensibilitate aparte, receptivi la nevoile celor din jur, cu trăsături de caracter ferme şi stabile în faţa vicisitudinilor pe care le au de înfruntat ulterior.

Implementarea ,,noilor educaţii” în cadrul sistemului de învățământ presupune elaborarea şi aplicarea unor strategii pedagogice şi sociale speciale, cum ar fi spre exemplu

pătrunderea lor în programele şcolare sub forma unor recomandări sau module de studiu independente. 

  

Cuvinte cheie: noile educații, schimbare, sistem de învățământ, programă școlară, strategii pedagogice. 

  

            Propunându-şi să dezvolte și să formuleze în individ toată perfecţionarea de care este susceptibil, educaţia este o dimensiune constitutivă a fiinţei umane: „Omul nu

poate deveni om decât prin educaţie”, spunea Immanuel Kant în scrierile sale filozofice, la modul imperativ. Astfel, problema educaţiei tinde să devină o problemă prioritară

şi toţi cei care văd și înțeleg evoluţia fiinţei umane, situează în centru educaţia. 

Problematica lumii contemporane a generat în sfera educaţiei un număr de imperative precum: apărarea păcii, salvarea mediului, promovarea unei noi ordini ecologice,

familia, pacea în lume etc. Modul de dezvoltare a lumii contemporane este legat, în mare măsură, de modul în care educaţia poate să satisfacă cerinţele acestei dezvoltări

continue. „Noile educaţii” reprezintă cel mai util răspuns al sistemelor educaționale la imperativele generate de problematica lumii contemporane. Printre „noi educaţii”

putem aminti câteva:

educația pentru pace și pentru cooperare;

educaţia relativă la mediu;

educaţia pentru familie;

educaţia pentru participare şi pentru democraţie;

educaţia pentru o nouă ordine economică internaţională;

educaţia pentru comunicare şi pentru mass-media;

educaţia pentru schimbare şi dezvoltare;

educaţia nutriţională;

educaţia economică şi casnică modernă;

educaţia pentru timpul liber.

http://www.scribd.com/doc/39535533/Teaching-ESP
http://www.antlab.sci.waseda.ac.jp/abstracts/ESParticle.html
http://www.scribd.com/doc/39535533/Teaching-ESP
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Educaţia relativă la mediu îşi propune să-l conducă pe copil spre formarea unui punct de vedere mai obiectiv asupra realităţii înconjurătoare, să-l stimuleze la participare

directă, să devină conştient de viitor, de faptul că viaţa generaţiilor viitoare, calitatea ei, depinde într-o mare măsură şi de opţiunile sale. 

Distrugerea pădurilor planetei noastre se accelerează mereu, iar deşerturile se extind continuu. Eroziunea solului subminează nu doar producţia agricolă, dar şi mijloacele de

a-şi câştiga existenţa a milioane de persoane, în timp ce dispariţia treptată a speciilor de plante şi de animale diminuează rapid moştenirea noastră biologică. În prezent,

suntem angajaţi în cursa pentru stoparea degradării mediului înainte ca aceasta să devină de necontrolat. Este încurajator totuși faptul că reportajele cu privire la mediul

înconjurător şi-au făcut loc pe primele pagini ale ziarelor şi pe copertele revistelor ilustrate, ca şi în emisiunile de televiziune. Veştile bune sunt legate de faptul că tot mai

mulţi oameni doresc să se implice în efortul de a salva planeta. 

Încălzirea globală, scăderea stratului de ozon, poluarea aerului şi ploile acide sunt probleme majore ale epocii contemporane. Au apărut probleme grave de sănătate datorită

poluării aerului. Oamenii respiră un aer considerat nesănătos de către Agenţia pentru Protecţia Mediului. La fiecare aniversare a Zilei Pământului, este stringent să analizăm

împreună cu elevii, la nivelul lor de înţelegere, ce s-a realizat în lume în domeniul controlului poluării aerului. Prin urmare, educaţia relativă la mediu trebuie, înainte de toate,

să urmărească dezvoltarea gradului de conştiinţă şi simţul responsabilităţii tuturor oamenilor faţă de mediu şi problemele sale. Din perspectivă şcolară, elevul trebuie ajutat

să:

înţeleagă că omul este inseparabil de mediul său şi că efectele negative ale acţiunilor sale se repercutează asupra lui însuşi;

obţină cunoştinţe de bază necesare soluţionării problemelor mediului;

judece responsabilităţile individuale şi colective, să se angajeze în obţinerea cooperării pe linia rezolvării unor probleme;

dezvolte instrumente de analiză, de reflecţie şi de acţiune pentru a înţelege, preveni şi corecta neajunsurile provocate mediului.        

  

Educaţia relativă la mediu trebuie să se realizeze în condiţii de interdisciplinaritate, toate faţetele unei probleme fiind examinate într-o viziune de ansamblu. Punctul de plecare

îl reprezintă mediul care-l interesează cu adevărat pe elev, deci mediul său imediat. Folosirea metodelor de acţiune (anchete, cercetarea documentelor, discuţii – dezbatere)

este utilă formării judecăţilor de valoare. Cadrul didactic se integrează echipei, ca ghid, consilier, ajutor şi îi sprijină pe elevi. În domeniul cognitiv se furnizează elevilor

cunoştinţe care-i permit accesul la documentare, la înţelegerea aspectelor tehnice, la instrumente de analiză şi de aplicare a cunoştinţelor științifice. 

Eficienţa educaţiei relative la mediu se poate aprecia numai prin efectele pe termen lung asupra comportamentului viitorului cetăţean, rămânând însă în vigoare şi obligaţia de

a avea o utilitate imediată (prin aplicaţiile practice, prin intervenţia elevilor în situaţii concrete). 

  

Educaţia pentru pace şi pentru cooperare 

Încă din timpurile biblice a apărut îndemnul ca din săbii să se făurească pluguri, dar niciodată acest sfat nu a fost mai potrivit ca acum. Sărăcia, bolile violente şi

analfabetismul caracterizează vieţile a sute de milioane de oameni din ţările în curs de dezvoltare. Toată lumea, indiferent că este bogată sau săracă, puternică sau slabă din

punct de vedere al forţei militare, se confruntă cu spectrul unei devastări a mediului înconjurător fără precedent. 

Educaţia pentru pace se constituie ca o educaţie a atitudinilor şi mentalităţilor, a conduitei în societate, în şcoală, în familie. Ea presupune cultivarea unor atitudini superioare

şi formarea elevilor în vederea evitării conflictelor şi a promovării dialogului constructiv, cultivarea receptivităţii şi flexibilităţii, a respectului faţă de valori şi de aspiraţii, faţă

de sine şi faţă de alţii. Profesorul Ştefan Bârsănescu propune constituirea unei „pedagogii a păcii”, care trebuie să urmărească:

educarea copiilor astfel încât aceştia să se debaraseze de impulsuri agresive şi de comportamente ostile şi să devină sensibili la ordine, linişte, echilibru, dreptate;

formarea tinerilor în spiritul ideilor de înţelegere mutuală, cooperare, toleranţă;

educarea tinerilor în ideea unei concepţii despre lume care să le permită să se entuziasmeze de valorile spirituale ale omenirii (Şt. Bârsănescu, 1975).

În conceperea acestei pedagogii a păcii îşi găseşte loc ideea că disputele se soluţionează prin discuţii deschise, prin argumentări, demonstraţii, iar apelul la raţiune implică

încrederea în capacitatea omului de a învăţa să-şi exercite spiritul de înţelegere mutuală. 

Elevii trebuie educați și formaţi în spiritul solidarităţii cu cei din generaţia lor, al toleranței, al respectului pentru cei care i-au precedat şi cei care-i vor urma, al încrederii în

destinul umanităţii şi în valorile umane. 

  

  

Educaţia pentru participare şi pentru democraţie 

            Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în drepturi. (din Articolul I din Declaraţia Universală  a Drepturilor Omului). Prin participare se înţelege nu numai

posibilitatea de a desfăşura o activitate creatoare, care face apel la capacitatea totală a individului şi care este socialmente utilă, ci semnifică şi şansa oferită elevilor de a-şi

defini şi delimita aspiraţiile şi nevoile. Prin participare, elevii îşi pot exprima opţiunile în domeniul educaţiei, al culturii, al timpului liber, al sportului, pot deveni coparticipanţi

la propria lor formare. 

 Tinerii nu sunt doar niște receptori de informaţii şi niște consumatori de produse, ci și participanți activi la făurirea operei comune, a istoriei naţiunii căreia îi aparţin.

Participarea se manifestă prin acţiuni de cooperare, prin dialoguri şi prin fuziune moral – afectivă. 

Educaţia pentru democraţie vizează formarea şi cultivarea capacităţilor de înţelegere şi de aplicare a democraţiei la nivelul principiilor sale valorice de conducere socială

eficientă. În acest fel, cadrele didactice şi elevii au şansa de a împărtăşi comunităţii idei proprii şi bune practici pe marginea unor „soluţii optime”. Acest gen de apartenenţă

flexibilă şi negociată la o comunitate conduce la un volum mare de dialog, interacţiune şi colaborare. Prin intermediul acestor schimburi, se realizează un transfer biunivoc

de scopuri, creându-se astfel premise pentru proiectele viitoare. 

Societăţile moderne încep să realizeze, treptat, că sunt pe cale nu numai de a-şi distruge mediul înconjurător, dar chiar de a-şi submina propriul viitor. În consecinţă,

guverne, agenţii pentru dezvoltare şi cetăţeni din toată lumea au început să încerce schimbarea semnificativă a sensului acestor tendinţe ameninţătoare. O societate viabilă

este aceea care îşi satisface nevoile fără a pune în pericol perspectivele generaţiilor viitoare. 

  

Educaţia economică şi casnică modernă 

            Deoarece realităţile economice se răsfrâng în mod determinant asupra individului şi colectivităţii din care face parte, având un rol important în formarea omului,

http://www.cazare-in-brasov.com/
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educaţia economică trebuie menţionată în aria noilor educaţii. Cerinţele economice actuale determină calificarea forţei de muncă. Să alegi o profesie care nu se potriveşte cu

ceea ce eşti şi cu adevăratele tale dorinţe este ca şi cum te-ai privi într-o oglindă care deformează imaginea. Este posibil ca elevii, neavând o posibilitate de reflectare corectă

a intereselor privind cariera, să constate cu uimire că pe parcursul vieţii pot schimba numeroase profesii, fără a ajunge în final la o cunoaştere de sine cât mai completă.     

Iniţierea în teoria şi practica economică favorizează dobândirea conştiinţei şi conduitei economice ca temei al unei vieţi echilibrate şi cu o bună integrare în planul vieţii

sociale. Este foarte importantă pregătirea elevilor pentru viaţa individuală şi iniţierea în problematica economiei casnice. Trebuie avută în vedere atitudinea faţă de bunuri,

spiritul de cooperare şi respectul faţă de muncă. 

  

Educaţia pentru comunicare şi pentru mass-media vizează formarea şi cultivarea capacităţii de valorificare culturală a informaţiei furnizată de presă, radio, televiziune etc.,

în condiţii de diversificare şi de individualizare care solicită o evaluare pedagogică responsabilă la scara valorilor sociale. 

Radiolul, Internetul, televizorul, jocurile video şi calculatorul sunt cele care au „furat” interesul copiilor şi chiar al adulţilor pentru a citi o carte. Concurenţa făcută cărţii de

către acestea este una de suprafaţă. Instrumentul de bază cu care lucrează cartea, textul tipărit este cuvântul, noţiunea, conceptul. Acesta este şi fundamentul gândirii, al

raţionamentului. 

Cartea este  învăţătorul care te conduce la bine, te face să te bucuri, să râzi şi să plângi. Cartea este atât de înţelegătoare, încât atunci când n-ai înţeles-o nu se supără, nu

jigneşte, te aşteaptă să revii. Acest prieten tăcut îţi oferă ori de câte ori ai nevoie acelaşi răspuns fidel la fiecare întrebare şi-l repetă cu nesfârşită răbdare până ce l-ai înţeles. 

Dezvoltarea reală într-o civilizaţie a cunoaşterii, cum este cea de azi şi mâine, nu se poate în mod fundamental baza, decât pe concepte, pe idei şi nu doar pe imagini,

sentimente sau reprezentări subiective. De aceea, în lumea contemporană menirea bibliotecii de a fi tezaur de cultură şi civilizaţie nu scade, ci dimpotrivă, creşte. În ciuda

progresului rapid al ştiinţei, cartea rămâne nemuritoare în educarea şi formarea personalităţii fiecărui om. 

“Noile educaţii” sunt definite în programele UNESCO “ca răspunsuri ale sistemelor educaţionale la imperativele lumii contemporane” de natură politică, economică,

ecologică, demografică, sanitară etc. Aceste “noi educaţii” sunt adaptabile la nivelul fiecărei dimensiuni a educaţiei, în funcţie de particularităţile acestora dar şi de “ciclurile

vieţii” şi de condiţiile sociale specifice fiecărui sistem educaţional.         

Implementarea “noilor educaţii” presupune elaborarea şi aplicarea unor strategii didactice şi sociale speciale precum pătrunderea lor în cadrul programelor şcolare sub

forma unor recomandări sau module de studiu independente. 

“Noile educaţii” reprezintă, într-un fel, o continuare a curentului pedagogic afirmat la începutul secolului XX, sub numele de “Educaţia nouă”. Această educaţie era centrată

îndeosebi asupra înnoirii raportului metodologic educator - educat. “Noile educaţii” sunt centrate, mai ales, asupra unor obiective şi mesaje noi, care determină conţinuturile

şi strategiile educaţiei în condiţiile lumii contemporane. Dacă unele din noile educaţii sunt destul de bine conturate, altele fac obiectul unor discuţii. Pe viitor, abordarea

“noilor educaţii” rămâne o problemă deschisă. 
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From a life of William Shakespeare

 

Rezumat: William Shakespeare (n. 23 aprilie 1564 – d. la 23 aprilie 1616) a fost un poet şi dramaturg englez, considerat ca fiind unul dintre cei mai mari scriitori în

limba engleză şi un dramaturg proeminent al lumii. Lucrările sale au supravieţuit, incluzând unele colaborări, alcătuite din aproape 38 de piese de teatru, 154 de sonete, 2

lungi poeme narative, şi alte multe poezii. Dintre acestea, unele sunt considerate drept cele mai strălucitoare opere scrise vreodată în literatură, datorită priceperii de a

depăşi naraţiunea şi de a descrie cele mai intime şi profunde aspecte ale naturii umane. 

  

Cuvinte cheie: W. Shakespeare, dramaturg englez, poet, scriitor, opere consacrate, literatură 

                                        

William Shakespeare (1564-1616), English poet and playwright, recognized in much of the world as the greatest of all dramatists. A complete, authoritative account of

Shakespeare’s life is lacking; much supposition surrounds relatively few facts. His day of birth is traditionally held to be April 23; it is known he was baptized on April 26,

1564, in Stratford-upon-Avon, Warwickshire. 

The third of eight children, he was the eldest son of John Shakespeare, a locally prominent merchant, and Mary Arden, daughter of a Roman Catholic member of the

landed gentry. He was probably educated at the local grammar school. As the eldest son, Shakespeare ordinarily would have been apprenticed to his father’s shop so that

he could learn and eventually take over the business, but according to one apocryphal account he was apprenticed to a butcher because of reverses in his father’s financial

situation. In recent years, it has more convincingly been argued that he was caught up in the secretive network of Catholic believers and priests who strove to cultivate

their faith in the inhospitable conditions of Elizabethan England. 

At the turn of the 1580s, it is claimed, he served as tutor in the household of Alexander Houghton, a prominent Lancashire Catholic and friend of the Stratford

schoolmaster John Cottom. While others in this network went on to suffer and die for their beliefs, Shakespeare must somehow have extricated himself, for there is little
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evidence to suggest any subsequent involvement in their circles. In 1582 he married Anne Hathaway, the daughter of a farmer. He is supposed to have left Stratford after

he was caught poaching in the deer park of Sir Thomas Lucy, a local justice of the peace. Shakespeare and Anne Hathaway produced a daughter, Susanna, in 1583 and

twins-a boy and a girl-in 1585. The boy died 11 years later. 

While the poem may be familiar, it is less well known that this is an exquisite celebration of a young man’s beauty. The fact that 126 of the 154 sonnets are apparently

addressed by a male poet to another man has caused some critical discomfort over the years. However, Shakespeare’s modern reputation is based mainly on the 38 plays

that he apparently wrote, modified, or collaborated on. Although generally popular in his day, these plays were frequently little esteemed by his educated contemporaries,

who considered English plays of their own day to be only vulgar entertainment. 

Shakespeare’s professional life in London was marked by a number of financially advantageous arrangements that permitted him to share in the profits of his acting

company, the Lord Chamberlain’s Company, later called the King’s Men, and its two theatres, the Globe Theatre and the Blackfriars. His plays were given special

presentation at the courts of Elizabeth I and James I more frequently than those of any other contemporary dramatists. It is known that he risked losing royal favour only

once, in 1599, when his company performed “the play of the deposing and killing of King Richard II” at the request of a group of conspirators against Elizabeth. They

were led by Elizabeth’s unsuccessful court favourite, Robert Devereux, 2nd Earl of Essex, and by the Earl of Southampton. In the subsequent inquiry, Shakespeare’s

company was absolved of complicity in the conspiracy. 

After about 1608, Shakespeare’s dramatic production lessened and it seems that he spent more time in Stratford. There he had established his family in an imposing house

called New Place, and had become a leading local citizen. He died on April 23, 1616, and was buried in the Stratford church. 

He hath disgraced me, and hindered me half a million; laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation, thwarted my bargains, cooled my friends, heated

mine enemies, and what’s his reason?-I am a Jew. Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions; fed with the same food,

hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means, warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is? If you prick

us do we not bleed? If you tickle us do we not laugh? If you poison us do we not die? And if you wrong us shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will

resemble you in that. 

The type of quick-witted, warm, and responsive young woman exemplified in this play by Portia reappears in the joyous comedies of the second period. 

Shakespeare’s third period includes his greatest tragedies and his so-called dark or bitter comedies. The tragedies of this period are the most profound of his works and

those in which his poetic idiom became an extremely supple dramatic instrument capable of recording the passage of human thought and the many dimensions of given

dramatic situations. Hamlet (c. 1601), his most famous play, goes far beyond other tragedies of revenge in picturing the mingled sordidness and glory of the human

condition. Hamlet feels that he is living in a world of deceit and corruption. It is the precipitous marriage of his mother to Claudius, his uncle, that is the source of his

unease: the wedding has taken place barely two months after the sudden death of Hamlet’s father, the king. His suspicions are spectacularly confirmed by the appearance

of the dead king’s ghost. 

Yet in regaining “the name of action”, Hamlet brings about the self-destruction that his indecision had only mimicked. Through such density of character and language the

play commands the affection and attention that is still accorded it today. 

The fourth period of Shakespeare’s work comprises his principal romantic tragicomedies. Towards the end of his career, Shakespeare created several plays that, through

the intervention of magic, art, compassion, or grace, often suggest redemptive hope for the human condition. These plays are written with a grave quality differing

considerably from his earlier comedies, but they end happily with a reunion or final reconciliation. The tragicomedies depend for part of their appeal upon the lure of a

distant time or place, and all seem more obviously symbolic than most of his earlier works. To many critics, the tragicomedies signify a final ripeness in Shakespeare’s

own outlook, but other authorities believe that the change reflects only a change in fashion in the drama. 

Shakespeare’s reputation as perhaps the greatest of all dramatists was not achieved during his lifetime. Though his contemporary Ben Jonson declared him “not of an age,

but for all time”, early 17th-century taste found the plays of Jonson himself, or Thomas Middleton, or Francis Beaumont and John Fletcher, equally worthy of praise. Only

in the Restoration period-some 50 or more years after Shakespeare’s death-did his reputation begin to eclipse that of his contemporaries. This is not to say that the late

17th- and early 18th-century theatre treated his plays with anything like reverence. When they were performed, it was most often in versions rewritten for the fashions of

the age, purged-as their adaptors maintained-of their coarseness and absurdities. These alterations could be very significant: in one version of King Lear popular throughout

the 18th century Lear and Cordelia are reprieved at the play’s conclusion, transforming a tragedy into a tragicomedy! Perhaps paradoxically, it was exactly this fondness

for adapting Shakespeare that kept his plays in the repertoire while those of Jonson, Middleton, and others went down to obscurity. Also, during the first half of the 18th

century Shakespeare began to be afforded the role of English national poet, a process that reached its culmination in the installation of a memorial statue in Westminster

Abbey in 1741 and a huge Jubilee festival, staged in 1764 to celebrate the bicentenary of his birth. 

The Romantic movement, particularly the writings of Samuel Taylor Coleridge and Johann Wolfgang Goethe, did much to shape both Shakespeare’s international reputation

and the account of his achievement that has persisted ever since. Romantic authors claimed Shakespeare as a great precursor of their own literary values: his work was

celebrated as an embodiment of universal human truths, an unequalled articulation of the human condition in all its nobility and variety. In later Victorian Britain this view

was married to the moralistic “civilizing” mission of educationalists and empire builders, while American writers looked to Shakespeare as a foundation stone of their own

distinct cultural identity. The years since World War I have if anything cemented these positions: the establishment of institutions such as the Royal Shakespeare Theatre in

Britain, and the Folger Shakespeare Library in the United States, has ensured that his work has remained a central icon of Western culture. The claim that his plays have

the power to transcend their historical moment and speak to all humanity now underlies an insistence on Shakespeare’s continuing relevance to our own situation: as the

title of a seminal book by Jan Kott put it, Shakespeare is “our contemporary”. 

Nevertheless, there have always been dissenters. Writers of the stature of Leo Tolstoy and George Bernard Shaw were prepared to offer devastatingly negative judgements

on the plays and their author, while others have advanced eccentric theories designed to prove that such great plays could not have been written by someone of

Shakespeare’s obscure origins and limited education. In their own way, recent Shakespearean scholars have also contributed to a demythologizing of the bard that some

think threatens the security of his reputation. Yet even as the focus of such activities Shakespeare remains central to the work of literary critics, to theatre throughout the

world, to Western accounts of national and cultural identity, and to the British tourist industry. These are not positions he will be allowed to surrender easily. 
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LA DIALOGUE DANS DEUX ŒUVRES DE  MARGUERITE DURAS

 

Rezumat: Dialogul a ocupat un loc important în lucrările lui Marguerite Duras. Lucrarea « Le Square », alcătuită aproape exclusiv din dialoguri, întrerupte de

cincisprezece notații scurte și recurente, a căutat și poate a reușit să capteze momentul în care oamenii devin capabili de dialog, într-o întâlnire întâmplătoare, într-o

grădină publică, în contrast cu tensiunea ascunsă pe care trebuie să o suporte aceste două ființe. În cel de-al doilea roman, « L’Amante anglaise » descoperim un dialog

foarte diferit de cel din « Le Square », un dialog post factum,  care are loc după ce are loc crima și după arestarea și mărturia celui vinovat. 

  

Cuvinte cheie: anchetă, grădină publică , întâlnire, anchetă 

  

  

Écrivaine française célèbre du XXe siècle, dramaturge et scénariste, Marguerite Duras a renouvelé le genre romanesque et a bousculé les conventions théâtrales et

cinématographiques. Dans son œuvre, le dialogue a occupé une place considérable, fait dû peut-être au destin de scénariste de l’écrivaine. Au long du demi-siècle (1943-

1995) que recouvre cette œuvre, le dialogue ne cesse de gagner du terrain aux dépens du « récit ». Pour cette analyse, nous nous sommes appuyé surtout sur deux de ses

œuvres, Le Square et L’amante anglaise. 

Le Square, constitué presque exclusivement de dialogues, est publié pour la première fois en 1955. Le livre raconte ou plutôt reproduit  une rencontre dans un square entre

un homme et une jeune fille, individus anonymes et « que rien ne signale à l’attention » : une bonne d’enfant et un voyageur de commerce. 

Les dialogues sont seulement interrompus par une quinzaine de notations brèves et récurrentes, qui signalent les variations météorologiques, les silences et les reprises de la

conversation (à la manière des didascalies). Répétitives, avec des variantes, elles introduisent aussi un rythme, et un effet poétique : 

« La brise s’était levée. On devinait à sa tiédeur l’approche de l’été. Elle balaya les nuages et la chaleur nouvelle se répandit sur la ville. » 

« La brise qui s’était assoupie s’éleva de nouveau, balaya de nouveau les nuages et, à la tiédeur soudaine de l’air, on devina encore une fois les promesses d’un proche

été. » 

Ces « refrains » suggèrent une évolution du jour et du climat en contrepoint avec la rencontre :  « Ils se turent encore une fois. Cette fois, le souvenir de l’hiver revint tout

à fait. Le soleil ne réapparut plus. Il en était à ce point de sa course que la masse de la ville, désormais, le cachait. La jeune fille se taisait. L’homme recommença à lui

parler. » 

Le Square serait donc un « roman », même si sa forme est plutôt dramatique : 

« Ai-je voulu faire une pièce de théâtre en écrivant Le Square ? Non. Je n'ai voulu ni faire une pièce de théâtre ni, à vrai dire, un roman. Si « roman » figure sous le titre

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780191740763.001.0001/acref-9780191740763-e-622?rskey=iv2h53&result
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du livre, c'est par étourderie de ma part, j'ai oublié de le signaler à l'éditeur. Et puis des critiques ont dit qu'il s'agissait là de théâtre, qu'il ne fallait pas s'y tromper. » 

  

On note la tendance des critiques à classer, délimiter, définir, ou redéfinir. Duras, par contre ne range pas son texte dans des catégories exclusives : il n’est « ni » roman, «

ni » pièce de théâtre et il est en même temps les deux à la fois. 

     Le dialogue du Square a lieu entre deux personnages dont la situation est sur bien des points semblable : des humbles, particulièrement « démunis ». La condition de la

jeune fille est seulement un peu plus désespérée : 

« Est-ce parce que les femmes sont différentes? » 

« Ah ! monsieur, si vous dites cela, c’est qu’aujourd’hui, pour vous, est quand même assez plein pour vous distraire de demain. Pour moi, aujourd’hui ce n’est rien, un 

désert. » 

Si les deux « parleurs » ne sont pas tout à fait des égaux, ils n’ont pas de rôle prédéfini, pas de modèle convenu de conversation. Cela leur permet d’échanger des paroles «

vouées à l’essentiel ». 

Marguerite Duras, par l’extrême délicatesse de son attention a cherché et peut-être saisi le moment où les hommes deviennent capables de dialogue : il y faut la chance

d’une rencontre fortuite, la simplicité aussi de la rencontre - dans un square, quoi de plus simple - qui contraste avec la tension cachée à laquelle ces deux êtres ont à faire

face […] Et enfin, peut-être est-ce l’essentiel, ces deux personnes sont mises en rapport parce qu’elles n’ont rien de commun que ce fait même d’être, pour des raisons

très différentes, séparées du monde commun où elles vivent cependant. 

Il en va tout autrement dans L’Amante anglaise, où les dialogues se déroulent entre des interlocuteurs dont le rôle est institutionnellement prédéfini. L’argument est inspiré

d’un fait-divers criminel authentique, que Duras présente ainsi dans un préambule à la dernière version (1991) : 

 « Le crime évoqué dans L’Amante anglaise s’est produit dans la région de l’Essonne,à Savigny-sur-Orge, dans le quartier dit de « La Montagne Pavée » près du

Viaducdu   même nom endécembre 1949. Les gens s’appelaient les Rabilloux. Lui était militaire de carrière à la retraite. Elle, elle      avait    toujours été sans           

emploi fixe.[…] Le crime avait été commis par la femme Rabilloux sur la personne de son mari :un soir, alors qu’il lisait le journal, elle lui avait fracassé le crâne avec le

marteau dit « de maçon »      pour    équarrir          les            bûches. Le crime fait, pendant plusieurs nuits, Amélie Rabilloux avait dépecé le cadavre. Ensuite, la nuit,

elle en avait jeté les morceaux dans les trains de marchandise qui passaient par ce viaduc […]. Amélie Rabilloux a avoué dès qu’elle a été arrêtée. Je les ai appelés les

Lannes. Elle, Claire, Claire Lannes. Lui Pierre, Pierre Lannes.J’ai changé aussi la victime du crime : elle est devenue Marie-Thérèse Bousquet, la cousine germaine de

Pierre Lannes, celle qui tient la maison des Lannes à Viorne. » 

            Le crime inspire d’abord une pièce Les viaducs de la Seine et Oise (1959), que Duras renie. Puis, en 1967, un roman, L’amante anglaise, en 1968, une pièce de

théâtre du même nom et enfin en 1991, Le Théâtre de l’Amante anglaise. L’intérêt pour ce fait divers persiste donc de 1949 à 1991, avec quelques variations. 

Le titre L’Amante anglaise est un jeu de mot involontaire fondé sur une homophonie, un calembour. Claire Lannes, qui n’est guère instruite, écrit « la menthe (nom d’une

plante), comme amante, un amant, une amante ». Et « anglaise », « en glaise», comme « en terre », « en sable ». Mais c’est Pierre, le mari, qui, au nom d’une logique de

l’exclusion, parle de « faute ». Claire, elle, ne choisit pas entre les signifiés opposés, voire même contradictoires : la plante n’est ni « la menthe », ni « l’amante » et

pourtant elle est aussi « et » l’une « et » l’autre : 

            « Dans le jardin […] il y a un banc en ciment et des pieds d’amante anglaise, c’est ma plante préférée. C’est une plante qu’on mange, qui pousse dans des îles où

il y a des moutons. J’ai pensé ça : l’amante anglaise, c’est le contraire de la viande en sauce. Je dois vous dire que quelquefois je me suis sentie très intelligente sur ce

banc en ciment. » 

Ce titre, L’Amante anglaise, ludique et ambigu, ouvre un texte incertain et met en scène un personnage à l’identité « de nature indécise qui pourrait se nommer de noms

indéfiniment différents », comme toutes les femmes des livres de Duras, mais dont «l’inquiétante étrangeté » est poussée à l’extrême. Toutes les versions de L’Amante

anglaise sont dialoguées, même le « roman » de 1967. Mais il s’agit d’un dialogue bien différent de celui du Square, comme si Marguerite Duras explorait successivement

toutes les formes que peut prendre le dialogue. Il est différent du point de vue temporel : alors que dans Le Square, le dialogue au présent était l’événement même, dans

L’Amante anglaise, c’est un dialogue après-coup qui a lieu après le crime et après l’arrestation et l’aveu de la meurtrière. 

Les relations entre interlocuteurs qui, dans Le Square, étaient au départ indéfinies et ouvertes, relèvent, dans L’Amante anglaise, d’une structure prédéterminée et

hiérarchisée. Il s’agit d’une sorte d’enquête, d’interrogatoire. Les rôles sont distribués d’avance entre celui qui interroge (qui d’ailleurs dans les deux pièces est désigné

comme «l’interrogateur»), et les autres. C’est l’interrogateur qui pose les questions, mais il n’est jamais lui-même en question. On ne connaît de lui que sa motivation : 

« Je cherche qui est cette femme, Claire Lannes, et pourquoi elle dit avoir commis ce crime. Elle, ne donne aucune raison à ce crime. Alors je cherche pour elle. » . Dans le

roman, l’interrogateur, signalé visuellement par des italiques semble, d’ailleurs, être un écrivain, c’est ce que laisse entendre la première phrase : 

« Tout ce qui est dit ici est enregistré. Un livre sur le crime de Viorne commence à se faire. » Mais cette notation disparaît complètement dans les pièces de théâtre. Et

«l’interrogateur » devient alors beaucoup plus complexe et hypothétique. L’enquêteur joue un rôle essentiel. Il est un avatar à la fois de l’auteur et du chœur antique, et la

dynamique de la pièce repose sur lui. Il tient du journaliste (sans moraliser), du juré d’assise (sans juger), de l’analyste (sans conclure), du psychiatre (sans diagnostiquer). 

La première version du texte, celle désignée comme « roman », commence par une partie hybride (qui disparaît dans les pièces de théâtre) : un long interrogatoire (pp. 9-

65) du patron du café Le Balto, où Claire Lannes a été arrêtée juste après son aveu du meurtre. Le début de cette première partie se présente comme un prologue, ou une

scène d’exposition. C’est un dialogue où l’interrogateur laisse d’abord un témoin « mettre le livre en marche » et, en rendant à la soirée de l’aveu « son volume, son espace

», jouer, en somme, le rôle de narrateur. Car il existe déjà une bande enregistrée à l’insu de tous ce soir-là par un policier, qui « rapporte fidèlement tous les propos tenus

pendant cette soirée». Mais « elle est aveugle et on ne voit rien à travers ce qu’elle dit ». Il semblerait donc que le texte souligne les insuffisances du « tout dialogue » et

préfère les ressources qu’offre le récit pour donner l’illusion d’une « profondeur de champ » et d’une épaisseur temporelle. Quand le cafetier-narrateur en arrive aux

conversations, l’interrogateur fait marcher en même temps deux magnétophones : le premier « récite les dialogues » de la scène du Balto (il est arrêté dès qu’intervient un

personnage de la scène présente), le second enregistre, sans s’arrêter dialogues et commentaires. Ce système complexe fonctionne jusqu’au tournant de la scène restituée,

marqué par l’aveu et l’arrestation de Claire Lannes. Le texte littéraire pourrait alors paraître réduit à une pure mimesis : l’authenticité du discours rapporté étant garantie par

l’interférence des deux magnétophones, même si le réel imité n’est qu’une fiction : « Nous inventons un crime, lui et nous. » Mais ce redoublement des enregistrements

provoque pourtant un trouble, il y a du « réel » en excès, un trop-plein de réel, frôlant ce qu’on pourrait appeler un « sur-réalisme », ou un « hyper-réalisme » (l’un comme
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l’autre sapant la représentation). En même temps, le dialogue enregistré qui conduit Claire à l’aveu reste une représentation - abstraite - d’un dialogue passé. Il vient « à la

place » du réel. 

            Une fois ce premier enregistrement achevé, recommence le dialogue présent entre le témoin et l’interrogateur, qui tente, en vain, de rétablir une logique : « c’est

logique, il me semble », alors que, dans le même temps, « la folie » des discours de Claire est soulignée : 

  «  - C’était…comment ?ce qu’elle disait ? 

- C’était dix choses à la fois. C’était des flots de paroles. Puis tout à coup, le silence. 

-    C’était sans queue ni tête ? 

-[…] Très vite ça partait dans tous les sens, c’était des relations entre tout et tout auxquelles on n’aurait pas pensé. » . 

Une deuxième partie est consacrée à l’interrogatoire de Pierre Lannes et une troisième, à celui de Claire elle-même. Le roman est construit comme une enquête, non sur

l’identité du criminel connue dès le départ, mais sur ses motivations et surtout sur le secret qu’elle garde jalousement : la place de la tête de la victime. Dans les deux cas, le

questionnement reste vain : le secret n’est pas révélé. L’enquête s’éteint alors d’elle-même, dans le « découragement » de l’enquêteur (et du spectateur) et l’angoisse de

Claire Lannes : 

            « Alors il n’y aurait que ce mot-là qui compterait au milieu des autres ? Et vous croyez que je vais me laisser enlever ce mot ? pour que tous les autres soient

enterrés vivants et moi avec eux dans l’asile ? ». Un retournement s’opère tout à fait à la fin du texte, quand la meurtrière se trouve contrainte par le renoncement de

l’autre, à poser à son tour des questions :

« Vous ne dites plus rien ?

On m’a donné du papier pour écrire et un porte-plume. On m’a dit d’écrire ce qui me passait par la tête. Ça ne vous intéresse pas?».

             Et lance finalement un appel désespéré : 

« Moi à votre place, j’écouterais. Écoutez-moi. » 

             Ce dernier appel sollicite évidemment fortement le spectateur, invité à passer de l’autre côté du miroir et laissé dans l’incertitude. 
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LA FEMME AUTEUR VUE DE LA PERSPECTIVE DE LA DIFFÉRENCE

  

 

            Rezumat: Timp de secole întregi, concepția criticilor despre femeile scriitor a asimilat literatura acestora cu natura feminină. Unul dintre punctele de vedere

asupra scriitoarelor s-a referit la diferența legată de însăși natura lor, care a redus caracteristicile literare la o problemă de gen. Criticii au făcut  referire la conceptul de

femeie-obiect, la misterul feminin, la veșnica dilemă  feminină – dorința de a crea sau a fonda un cămin. În ciuda criticilor, se remarcă încet-încet figuri pozitive,

denumite astfel în opozitie cu “les bas-bleus”, termen care denumea în mod peiorativ aspiratele la titlul de scriitoare. 

  

           Cuvinte cheie: femeie, diferență, femeie, natura, obiect 

  

         

         Barbey d’Aurevilly, fervent antiféministe du XIX e siècle pensait que : «  Les femmes, même  avec  de l’esprit et du talent, n’arrivent jamais à des succès qui durent

[…] ».  L’attitude des critiques littéraires a lentement changé depuis. Face à la littérature féminine, les réactions ont été parfois mêlées de nuances telles que l’ironie,

l’ignorance, la méconnaissance, le scepticisme, la mauvaise foi, le rejet ou l’intérêt passionné de certaines personnes. 

         Un autre point de vue des critiques se rapporte à la différence de nature qui, à leur avis, consacre les auteurs féminins. Ainsi, Jules Bertaut, dans La littérature

féminine d’aujourd’hui se plaît à réduire les caractéristiques littéraires des femmes à leur appartenance de sexe, et se distingue d'Hervé de Broc, malgré leur  approche

différentialiste partagée, en établissant explicitement une hiérarchie entre hommes et femmes, car «la nature [a] pour règle de créer des êtres d'autant plus dissemblables

qu'ils sont plus élevés dans l'échelle organique». 

         Si Bertaut se sert d'une argumentation biologiste  comme Tissot, il admet cependant qu'il puisse exister des femmes qui: « [...]-et ce seront les vrais talents -

parviendront à se débarrasser comme d'un vêtement encombrant de cette façon de penser, de sentir, d'observer et de raisonner...». En admettant cette possibilité, Bertaut
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remet en question Taine à qui il reproche de «tenter de deviner la femme derrière les œuvres des femmes» et «de considérer la littérature comme un fait susceptible de nous

renseigner sur la nature et les mœurs de la génération qui l'avait produite». Bertaut oppose à ce parti pris celui de juger les œuvres pour elles-mêmes, et non écrit-il «pour

l'état d'esprit qu'elles représentent». 

         Cependant, si Bertaut est en désaccord avec la démarche de Taine, sa critique rencontre une limite quand il traite de l'objet «femme» qu'il décrit comme un «être

instable, fuyant, capricieux et déroutant, difficile à observer, presque impossible à juger». En effet, il recherche à travers leurs œuvres de manière explicite «cet état d'âme»

et les «tempéraments» de leurs auteurs, et a pour objectif d'en «dégager les traits généraux de la femme contemporaine»,  d'étudier quelle conception elles ont d'elles-

mêmes, et de l'homme, et de la nature, et les solutions qu'elles préconisent pour les problèmes de l'amour et de l'enfant. Bertaut annonce en dernier ressort vouloir

«déterminer [...] les qualités et les défauts de leur forme littéraire [...] en toute impartialité». Malgré l'impartialité prônée par l'auteur, l'analyse semble scruter l'éternel

mystère féminin. Et Bertaut conclut que la femme auteur a, par sa nature de femme même, un fort penchant pour la littérature qui traite de l'amour et de la nature, mais

surtout un penchant à l'amour propre, synonyme d'égoïsme. Ainsi, pour lui, la plupart des femmes auteurs sont déséquilibrées, car elles négligent leurs devoirs de femmes

et écrit-il «pour parler franc, ce mouvement n'est autre qu'une formidable revendication de l'égoïsme féminin aspirant à plus de jouissance et à une jouissance plus

immédiate». 

          Le «destin» des femmes se réduit à deux voies, l'une valorisée et l'autre discréditée. La première, privilégiée, concerne les femmes qui veulent «continuer la mission

de femme et de mère, de gardienne du foyer et de l'enfant qu'elle assume avec un dévouement admirable depuis deux mille ans de christianisme ». Elle le peut d'autant plus

que ses justes revendications lui ont obtenu et lui obtiendront encore dans l'avenir une indépendance plus complète, lui donnant avec la liberté une vertu plus belle encore:

celle du devoir librement accepté. Mais il y faut la résignation, la piété, la charité et l'amour d'autrui, tandis que la seconde voie, concerne celles qui veulent «accentuer

encore le mouvement d'émancipation totale qu'elle (La Femme) mène depuis plusieurs années»; elles font preuve d'égoïsme. 

         La femme auteur est assimilée à l'égoïste qui néglige les devoirs sociaux qui incombent à son sexe. À l'instar des autres auteurs, Bertaut accorde plus d'importance à

l'ordre moral de la société qu'à une appréciation esthétique de leurs œuvres. Le détour par des considérations scientifiques et morales offre une base pour contester les

contributions littéraires féminines. Malgré la réprobation de leurs aspirations à se consacrer à une carrière professionnelle, certains auteurs comme Uzane définissent une

figure positive. Elle est opposée aux «Bas bleus», c'est «la femme auteur moderne synonyme de la "Contemporaine journaliste"», celle «qui a trouvé dans des journaux

mondains et même galants de ce temps des milieux où elle peut en toute liberté développer ses études psychologiques» et dont les «grâces d'analyste», «les coquetteries de

philosophe en jupon» ne songent plus «à déguiser son sexe». Il désigne Séverine, chroniqueuse socialiste, comme l'incarnation idéale de ces «nouvelles» auteures qui n'ont

«rien abdiqué de leur rôle de femme, [...] au service des faibles et des déshérités [...]» car elle utilise, écrit-il, «ses qualités féminines dans des articles où la charité

humanitaire s'allie à la justice, ne peut avoir aucun droit au titre de Bas bleu» car elle «reste modeste et n'a aucun des ridicules de la femme auteur». 

         Ainsi, ces auteurs masculins adhèrent tous aux discours biologistes et psychologistes assimilant la littérature des écrivaines à leur nature féminine. Du contenu des

ouvrages des femmes auteurs, ils passent directement à la psychologie féminine pour en tirer des conclusions, en général néfastes, sur leur qualité littéraire. Sous une

approche apparemment positiviste se cache un discours politique sur le rôle de la femme dans la société. Le métier d'écrivain apparaît comme un métier parmi d'autres et

nourrit ainsi le débat de la légitimité de leur accès à la vie professionnelle. 
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UNE NOUVELLE VISION DU NARRATIF CHEZ  MARGUERITE DURAS

  

 

Rezumat: Percepția asupra naratorului se schimbă din secolul al XIX-lea și acest fenomen va fi mai evident în secolul al XX-lea. Considerând naratorul drept o convenție

învechită, Marguerite Duras va dezintegra în operele sale ordinea tradițională a povestirii și va elimina narațiunea. Scrisul va fi fragmentat și marcat de rupturi în timp și

spațiu. Duras se va juca cu mijloacele pe care le are la dispoziție și va alterna în “Extazul Lolei V. Stein” un narator heterodiegetic non-omniscient, în prima parte,

culminând cu tipul homodiegetic și perspectiva teatrală a naratorului care îl dezvăluie pe Jacques Hold, în ultima parte. Un alt principiu al compoziției romanului va fi

ideea de incertitudine - la nivelul personajelor și chiar al naratorului, considerat enigmatic. 

  

Cuvinte cheie: dezintegrare, eliminare, fragmentare, alternanță. 
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 « A reconnaître qu’il n’y a ‘’d’intéressant que ce qui se passe en soi et qui n’est donc pas de nature narrative’’, elle en vient à désintégrer l’ordonnance classique du récit.

Elle proscrit la narration qui fait crédit à un système chronologique, topologique et psychologique. Elle lui préfère une évocation tissée d’analogies où s’oublient les

superficielles disparités entre soi et soi, entre soi et les autres, entre soi et le monde et à laquelle on ne peut donner de nom. » (Blot-Labarrère,  1992 : 249-250) 

 Nous nous lançons à l’exploration de l’univers narratif de  Marguerite Duras en partant de cette citation de Christiane Blot-Labarrère, tout en essayant de comprendre de

quelle manière l’auteur de L’Amant « désintègre » l’organisation classique du récit et comment la narration est « proscrite » dans ses romans. 

Publié en 1984, L'Amant est un immense succès public et son auteur reçoit la même année le Prix Goncourt. Œuvre complexe, ce roman n’est pas seulement l’histoire

d'une jeune fille qui trouve un riche amant chinois et qui a des difficultés familiales. En exposant l’énigme de son visage et de sa vie, la narratrice s’adresse directement à

son lecteur, en assumant une narration à la première personne du singulier: « Que je vous dise encore, j’ai quinze ans et demi. » (Duras, 1984 : 11) « Que je vous dise aussi

ce que c’était, comment c’était. » (Duras, 1984 : 94) 

Christiane Blot-Labarrère insiste sur la méthode du décrochage, choisie par l’auteur pour mettre en œuvre une écriture qualifiée comme fragmentée : « Cette

‘’ fragmentation de l’écrit’’ (Duras, 1987 : 12) par quoi Marguerite Duras dit devoir passer, fait du décrochage une méthode appliquée : rupture de tons, passage à

différents niveaux de langage, enchâssement d’un récit dans un autre ou juxtaposition, cassures dans le temps, changements de lieux, œuvre en archipel. » (Blot-Labarrère,

1992 : 252) Cette écriture fragmentée se fait à l’aide de différents niveaux de langage, de ruptures temporelles et spatiales. Une telle rupture se produit, dans L’Amant,  dès

que le narrateur en finit avec la description initiale. Avec des verbes au présent, tout comme auparavant, le narrateur évoque la scène du bac, sans aucun connecteur

temporel qui avertisse le lecteur qu’il s’agit d’un retour en arrière (une analepse, selon les termes de G.Genette). « Que je vous dise encore, j’ai quinze ans et demi. »

(Duras, 1984 : 11) De même, le passage au discours direct, qui transcrit la parole de la mère, se fait sans tiret, ni guillemets : « Pour toi, c’est le secondaire qu’il faudra. »

Et le narrateur continue avec son commentaire, dans le même paragraphe, sans interruption : « Ce qui était suffisant pour elle ne l’est plus pour la petite. » (idem, ibidem) 

Dans certains paragraphes, qui sont quand même ancrés temporellement par des marqueurs temporels, le passage entre le présent et le passé se fait brusquement. Les

interruptions du même type seront fréquentes dans le récit, par des descriptions, des réflexions ou des confessions du narrateur homodiégétique, qui présente les faits de sa

perspective, s’encadrant donc dans le type narratif auctorial (Lintvelt, 1981). 

  

Si L’Amant a une très marquée note autobiographique, Le Ravissement de Lol V. Stein est inspiré de la visite faite par l’auteur dans un hôpital psychiatrique.  La femme

aperçue dans cet hôpital devient un personnage symbolique : « Ce que je n’ai pas dit, c’est que toutes les femmes de mes livres, quel que soit leur âge, découlent de Lol V.

Stein. C’est-à-dire d’un certain oubli d’elles-mêmes. Elles ont toutes les yeux clairs. Elles sont toutes imprudentes, imprévoyantes. Toutes, elles font un malheur de leur

vie. Elles sont très effrayées, elles ont peur des rues,  des places, elles n’attendent pas que leur bonheur vienne à elles. »  (Duras, 1987 : 32) 

Le Ravissement de Lol V. Stein est construit sur la seconde tentative de Lol : retrouver dans Jacques Hold et Tatiana Karl un second couple pareil à celui qui l’a éblouie,

mais qui, cette fois, ne se détacherait pas d’elle. Mais cette fois, le narrateur prend une certaine distance par rapport à son récit : « Que Marguerite Duras ait choisi pour

narrateur un de ses personnages, que celui-ci ne soit jamais certain qu’il avance, marque la distance qu’elle prend avec son récit. » (Blot-Labarrère, 1992 :131) 

  La construction de ce roman, du point de vue du narrateur, est faite en triade. Ainsi, ce livre est à trois entrées. Les premières sections, jusqu’à la page 51 sont régies par

un narrateur à la première personne du singulier, prenant fait et cause pour lui. Les trois sections suivantes (jusqu’à la page 74) sont narrées à la troisième personne,

opérant une sorte de mise à distance, un retrait du sujet : « Dès que Lol le vit, elle le reconnut. C’était celui qui était passé devant chez elle il y avait quelques semaines. Il

était seul ce jour-là » (Duras, 1976 : 52) 

. C’est toute la modalité narrative qui change ainsi, prenant le point de vue de Lol. Au terme de cette seconde partie arrive le coup de théâtre : celui qui détient la parole

reçoit un nom, en tant que sujet de son histoire, conteur et conté : « Tatiana présente à Lol Pierre Beugner, son mari, et jacques Hold, un de leurs amis, la distance est

couverte, moi. » (Duras, 1976 : 74) Après quoi, troisième entrée, le narrateur reprend le récit sous son nom de Jacques Hold et décline son identité : « Trente-six ans, je fais

partie du corps médical. Il n’y a qu’un an que je suis arrivé à S.Thala. Je suis dans le service de Pierre Beugner à l’hôpital départemental. Je suis l’amant de Tatiana

Karl » (Duras, 1976 : 75) 

Duras joue avec les moyens à sa disposition et fait alterner un narrateur hétérodiégétique non-omniscient, dans la première partie, présentant les faits d’une perspective

neutre, qui continue dans la deuxième, pour culminer avec le type homodiégétique et la perspective actoriale du narrateur qui se dévoile, Jacques Hold. Nous pourrions dire,

en employant les termes de Mireille Calle-Gruber, qu’il s’agit d’un récit « à plusieurs commandes » (Calle-Gruber, 2006) où «  la remémoration contrefaite risque en tous

points de s’interrompre. » (idem) 

  L’incipit du Ravissement de Lol V. Stein est le microcosme du roman. Le Ravissement débute sur ce qui pourrait sembler un incipit assez traditionnel : présentation du

personnage éponyme, à partir de sa naissance : « Lol V. Stein est née ici, à S. Thala ». (Duras, 1976 :11) Le lecteur est d’emblée confronté au sen timent d’un manque

informationnel. En y regardant de plus près, l’incipit se construit en réalité comme une mise en abîme de tout le roman, mettant en scène, par l’imbrication des discours

rapportés, les relations du trio central que forment le narrateur, Tatiana Karl et Lol V. Stein et remet finalement en cause le statut narratif du roman.     

     « Le lacunaire s’inscrit comme le premier principe de composition du roman. », (Bougault, 2006 : 25-32). Ainsi, le nom du personnage principal, Lol V. Stein, choisi

aussi comme titre du roman, ne nous est pas livré en entier: l’initiale V. laisse en blanc une partie du prénom et le diminutif Lol apparaît comme une amputation du nom

propre, symbolique du caractère non-achevé du personnage. 

      Ce principe architectonique du texte aussi bien que de l’être des personnages se retrouve dans la figure du narrateur, à la fois intra  et homodiégétique (Genette, 1972)

(il dit je et con naît la meilleure amie du personnage principal) mais énigmatique : il ne dit pas dès le début  son nom et le genre masculin n’est indiqué qu’incidemment par

l’absence d’accord du par ticipe passé de la proposition relative : « qui m’ait frappé » (Duras, 1976 :11). On ignore longtemps sa relation avec le personnage principal et son

statut de narrateur adoptant le type narratif neutre en fait presque un anti-narrateur, si l’on en juge par la répétition des tournures négatives : «je ne l’ai jamais vu », «Je n’ai

rien entendu dire » (idem), tournures qui laissent à penser que le narra teur ne sait rien de son personnage et fait le récit de son ignorance plutôt que celui de son

personnage. 

Si l’on se rapporte à la présentation des personnages, on observe qu’elle n’est pas moins lacunaire. On ne sait rien de Tatiana Karl, si ce n’est sa relation à Lol : « sa

meilleure amie durant leurs années de collège » (Duras, 1976 :11), et ce qui nous est livré sur Lol elle-même est extrêmement fragmentaire : les deux premiers paragraphes

posent un cadre général : le lieu : «ici, à S. Thala », et un contexte familial très vague où l’information est tronquée.  Les détails précis : « Son père était professeur à



20.09.2018 Numarul Curent - Educatiaazi

https://educatiaazi.wgz.ro/ 18/46

l’Université. Elle a un frère plus âgé qu’elle de neuf ans » (ibidem), ne permet tent pas en fait de construire une image du personnage et cachent même souvent un manque

informationnel qui les empêchent d’être signifiants : ainsi, on ne connaît ni l’âge de Lol ni celui de son frère. 

   Le troisième paragraphe est, quant à lui, centré sur un détail de l’enfance de Lol qui semble à première vue insignifiant : Tatiana et Lol dansaient le jeudi après-midi dans le

grand préau vide du collège. La distorsion informationnelle s’accroît lorsqu’on passe sans transition d’un événement habituel (tous les jeudis) à un événement ponctuel : «

ce jour-là». 

  Si nous nous rapportons aux catégories traditionnelles de la narration espace-temps, telles que Genette les a observées dans Figures III, nous voyons que ce roman est

difficile à appréhender. En effet, le cadre spatio-temporel ne se construit pas comme dans la plupart des romans. Dès la première ligne,  l’adverbe de lieu déictique «ici»

situe l’action dans un espace théoriquement défini concrètement ensuite par le toponymique S.Thala. Ces indicateurs spacieux ne fonctionnent ni de manière « réaliste », ni

de manière «imaginaire». « Ici, à S. Thala » pose ce que nous pourrions appeler une pseudo-deixis : ni tout à fait déictique, ni tout à fait dénominative. L’adverbe de lieu «

ici », déictique par excellence, plonge le lecteur dans un espace renvoyant au réel. En même temps, le nom propre « S.Thala » produit un effet de fiction, parce qu’il

n’appartient pas à l’univers de croyance du lecteur. Lacunaire lui aussi, ce nom propre n’est pas immédiatement identifiable. L’ambivalence est maintenue, car il existe un

certain nombre de lieux maritimes dont le nom est Thala. D’un autre côté, ce nom paraît trop symbolique pour être vrai : « thala » évoque le dimi nutif du grec thalassa qui

signifie « mer», mer qui, on le sait, va jouer un rôle impor tant à la fin du roman, justement en ce qui concerne l’anamnèse de l’épisode du bal. L’effet à la réception d’un tel

nom propre est donc très ambivalent : il apparaît plus plausible que réel, une sorte de pseudonyme d’un lieu réel trop identifiable et donc trop dangereux pour le narrateur.

L’ensemble du complément de lieu produit donc à la fois un effet de réalité (en particulier à cause du déictique) et un effet d’estompage de cette réalité qui n’est pas livrée

tout entière et qui, du coup, peut être suspectée d’être déguisée. 

    La rupture temporelle que constitue le complément circonstanciel « ce jour-là » est sans doute plus complexe encore. Elle occasionne le brusque passage de l’itératif («

le jeudi » pour « tous les jeudis ») au singulatif (pour reprendre les catégories de Genette). Ce passage permet d’augmenter l’effet de réel du discours direct libre, qui ne

peut être que singulatif. Ces indicateurs spatio-temporels servent donc le déploiement du fantasme du narrateur. L’écriture reflète ce que le narrateur posera comme

principe d’écriture : « je connais Lol V. Stein de la seule façon que je puisse, d’amour » (Duras, 1976 :11). L’entier du roman est discours et non pas récit. 

A  l’aide d’une écriture fragmentée, dominée par le principe du lacunaire, par des répétitions et des ruptures brusques, tout comme par le fait de faire fluctuer les instances

narratives, Marguerite Duras rompt avec le roman traditionnel, avec une œuvre influencée par l’expression cinématographique et régie par des principes tels l’intertextualité

et le dialogisme. 
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NE PLACE MATEMETICA ÎN AEL ! 

 

 Rezumat: Folosirea TIC și integrarea softurilor educaţionale în cadrul învăţământ integrat vizează achiziţiile şi performanţele cognitive ale copiilor şi totodată creşterea

calităţii în educaţie.Proiectul “Ne place matematica în AEL”a dezvoltat capacitatea elevilor de a utiliza concepte specifice matematicii și de a comunica utilizând

limbajul matematic prin intermediul calculatorului si a softurilor educaționale. 

  

 Cuvinte cheie: calitate în educaţia elevilor cu CES, soft educaţional 

  

Societatea actuală este o societate puternic dezvoltată din punct de vedere al tehnologiei informaționale. Aceasta este aplicată cu succes în diferite domenii ale activitate

inclusiv în activitatea de recuperare/educare a copiilor cu CES. Cu ajutorul calculatorului se pot utiliza metode  individualizate de predare şi ameliorare a procesului de

învăţare, ceea ce de fapt, se folosește în mod constant în activitățile cu aceşti copii. Folosirea TIC în activitățile cu elevii  oferă posibilitatea acestora de a sintetiza

informaţiile din mai multe surse, aceasta ajutând la dezvoltarea capacităţii de selectare,  comparare şi de combinare a celor mai bune dintre ele. Informarea, prelucrarea şi

stocarea datelor, posibilitați oferite de calculator, constituie oportunităţi de ameliorare a actului didactic. Acest mod de informare conduce la noi idei pentru practica

didactică, iar profesorul este mai bine pregătit atât în specialitate cât si metodologic. Dezvoltarea tehnologiei oferă posibilitatea folosirii diverselor softuri educaționale care

pot   înlocui  demersul didactic tradițional cu unul modern, profesorul nu mai reprezintă principala sursă de informare ci un coordonator al activității. Aceste softuri sunt

uşor de folosit, au caracter interactiv, oferă feed-back vizual imediat.  Pe lângă adaptarea curriculară, sprijin individual, integrarea unor mijloace și materiale didactice
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suplimentare, softurile educaționale răspund cu succes solicitărilor diverse de învățare ale elevilor cu cerințe educaționale speciale. Utilizarea calculatorului şi a softului

educaţional oferă alternativa învătării în funcţie de posibilităţile fiecărui copil și de interesul pe care acesta îl are pentru munca la calculator.   

Pe parcursul anilor am observat interesul ridicat al elevilor pentru joc și eficiența învătării prin intermediul jocului. Având în școala unde activez un cabinet AEL, mi s-a

părut interesant să desfășurăm  unele lecții de matematică în cabinet. Pentru multe teme avem lecțiile interactive prin intermediul cărora putem învăța prin joc unele noțiuni

de matematică. Prin intermediul matematicii, copiilor li se dezvoltă capacitatea de a explora, de a investiga și de a rezolva probleme, de a aplica cunoștințele dobândite în

situații și contexte inedite. În cadrul procesului instructiv-educativ este important să trezim interesul copiilor pentru studiul matematicii.             

Tehnologia modernă ne ajută în acest sens. Lecțiile din cabinetul AEL sunt interesante și prin modul în care sunt concepute trezesc elevilor dorința de a studia această

materie. Totul pare un joc care are ca finalitate învățarea. 

Proiectul pe care l-am delurat s-a intitulat “Ne place matematica în AEL”. Prin intermediul acestui proiect mi-am propus să dezvolt capacitatea elevilor de a utiliza

concepte specifice matematicii și de a comunica utilizând limbajul matematic. 

Grupul țintă a fost format din 9 elevi cu CES din ciclul gimnazial. Perioada de desfășurare a proiectului a fost de cinci săptămâni și a cuprins următoarele teme:

1. Asemănarea triunghiurilor, construcția triunghiurilor simetrice

            În cadrul acestei activități copiii au identificat și recunoscut triunghiurile, au desenat forme sugestive din mediul înconjurător, au desenat modele geometrice

utilizând simetria.

2. Fracțiile

Această activitate a fost interesantă. Copiii au efectuat desene semnificative pentru fracțiile date, au scris fracții, au comparat fracții, au adunat și au scăzut fracții. Fiecare

copil a lucrat pe calculatorul lui si apoi s-au discutat desenele.

3. Forme plane și spațiale

Această temă s-a desfășurat pe parcursul a două săptămâni. Copiii au identificat forme plane și spațiale pe modele fizice, au descris verbal unele corpuri și figuri geometrice

prezentate în imagini și au identificat forme plane și spațiale simulate și în natură.

4. Triunghiul, linii importante

Copiii au recunoscut cu ușurință componentele unui triunghi , au desenat pe calculator 

triunghiuri echilaterale, isoscele și oarecare, au desenat bisectoarea unui triunghi. 

            În cadrul acestui proiect elevii au fost implicați, receptivi și interesați de învățarea prin intermediul calculatorului.Acest proiect și-a atins scopul deoarece a trezit

elevilor dorința de a învăța matematica. 

 Am concluzionat că folosirea softurilor educaţionale în activităţile cu elevii în general și cu cei cu CES în special, reprezintă un mod de predare inovativ și atractiv care ține

cont de nevoile și posibilitățile fiecăruia și e în concordanță cu  societatea modernă în care trăim. Aceste jocuri dezvoltă copiilor coordonarea manuală , atenţia vizuală şi

auditivă, memoria şi formează premisele motivaţionale. 

Pe de altă parte, folosirea tehnologiei informatice în procesul instructiv-educativ vine în sprijinul copiilor cu dizabilităţi ajutându-i să facă față  cerinţelor şcolii, contribuie la

socializarea lor și permite învăţarea competenţelor de bază pentru o viitoare profesie. În cadrul acestui proiect copiii  au adoptat o poziţie activă în instuirea lor și au

reprezentat  subiecte ale activităţii de învăţare. 

  

Bibliografie: 

  

Domilescu G.&Co., Profesorul facilitator sau cum să fii cu adevărat un profesor mai bun pentru elevii tăi, Eikon, Timişoara, 2012 

***Revista Învăţământul preşcolar nr. 3-4/2008, C.N.I. „Coresi”S.A., Bucureşti, 2008 

Ungureanu, D., Educația integrată şi şcoala incluzivă, Editura de Vest, Timisoara, 2000

Surdu Liliana 

                        e-mail:  lilibirza@yahoo.com 

Școala Gimnazială Poplaca

 

TERAPIA PRIN ARTĂ INTEGRATĂ

 

Rezumat: Gândurile şi emoţiile fundamentale, care vin din inconştient, se pot exprima mai uşor în imagini decât în cuvinte. Programa de terapie educaţională complexă şi

integrată este structurată pe cinci module: terapia cognitivă, terapia ocupaţională şi psihoterapia de expresie, terapia psihomotricităţii şi abilitarea manuală, autonomia

personlă şi socială, ludoterapia. 

În cadrul jocului didactic se crează condiţii favorabile pentru aplicarea cunoştinţelor şi pentru exersarea priceperilor şi deprinderilor sub forma unor activităţi plăcute şi

atractive. 

  

Cuvinte cheie: terapie prin artă , joc didactic, emoții fundamentale, priceperi și deprinderi

 

Terapia prin artă este o metodă eficientă de reconciliere a conflictelor emoţionale, de a-i ajuta pe copiii să se exprime fără a fi nevoie să folosească limbajul verbal, de a

depăşii barierele impuse de problemele lor fizice şi emotionale.Terapia prin artă poate fi utilizată pentru evaluarea individuală, a cuplurilor, a familiilor sau a grupurilor. Are o

eficienţă deosebită în cazul copiilor care au dificultăţi de vorbire sau emoţionale, care îi opresc să vorbească despre problemele lor interioare.La sfârşitul secolului al XIX-

lea şi începutul secolului al XX- lea Hans Prinzhorn a publicat cartea  „Arta bolnavilor psihic” în care a înserat fotografii ale unor produse artistice uimitoare, realizate de

mailto:lilibirza@yahoo.com


20.09.2018 Numarul Curent - Educatiaazi

https://educatiaazi.wgz.ro/ 20/46

persoane care sufereau de anumite afecţiuni psihice. A scos în evidenţă capacitatea anumitor pacienţi de a se exprima cu ajutorul artei. 

Gândurile şi emoţiile fundamentale, care vin din inconştient, se pot exprima mai uşor în imagini decât în cuvinte.Nu trebuie să fii un talent în pictură sau sculptură, trebuie

doar să te exprimi liber. De asemenea în terapia prin artă nu există exprimare corectă sau greşită în exprimarea emoţiilor.Este un mijloc prin care putem da frâu liber

creativităţii. Fie că este art-terapia prin joc, art-terapia prin pictură, art-terapia prin modelaj, art-terapia prin teatru sau dans, copilul învaţă să fie el însuşi, să se exprime

liber, să creadă în propriile sale forţe, să comunice şi să relaţioneze cu ceilalţi, să fie un copil fericit. În cadrul acestei terapii fiecare se exprimă spontan şi autentic. Acest

lucru duce cu timpul la o împlinirea personală, o vindecare emoţională şi la o profundă transformare. 

Programa de terapie educaţională complexă şi integrată este structurată pe cinci module: terapia cognitivă, terapia ocupaţională şi psihoterapia de expresie, terapia

psihomotricităţii şi abilitarea manuală, autonomia personlă şi socială, ludoterapia. 

Terapia cognitivă reprezintă un proces complex de echilibrare mintală care vizează consolidarea, sistematizarea, completarea într-o manieră deosebită a cea a procesului de

predare-învăţare, a faptelor, informaţiilor de cunoaştere. 

Educaţia senzorială se desfăşoară permanent şi începând cu vârstele mici, fiecare copil având ritmul său propriu de cunoaştere senzorială. Exerciţiul senzorial se desfăşoară

fie individual, fie pe grupe mici, fie cu toată grupa. Acesta se desfaşoară zilnic. În cadrul acestor activităţi se are în vedere dezvoltarea sensibilităţii tactile, vizuale, olfactive,

auditive. 

Exerciţiile pentru dezvoltarea sensibilităţii tactile se fac în vederea reactivităţii şi sensibilităţii la nivelul pielii şi a organizării gesturilor pentru simplificarea acestora atât cât

este nevoie. Gesturile utile de bază care se folosesc sunt a lua-a aşeza, a deschide-a închide, a umple-a goli, a înşuruba-a deşuruba, a înfăşura-a desfăşura, a astupa-a

destua, a suspenda, a agăţa, a stânge, a încheia, a destrăma, a tăia. Se pot face următoarele activităţi 

Aşezăm  lucrurile păpuşii 

Îndoim hăinuţele 

Adunăm lucrurile aruncate 

Umplem găleţile cu nisip 

Golim găleţile cu nisip 

Terapia ocupaţională şi psihoterapia de expresie se bazează pe faptul că activitatea voluntară, ocupaţia cu componentele sale interpersonale şi de mediu poate fi utilizată

în împiedicarea apariţiei sau atenuarea disfuncţiilor organismului uman pentru a se putea adapta mai bine în socitate. 

Prin muzică copiii îşi exprimă sentimente şi idei cu ajutorul sunetelor combinate într-o manieră specifică. 

Educaţia muzicală se realizează prin: cântece, jocuri muzicale, jocuri muzicale-exerciţiu, jocuri cu text şi cântec, audiţii muzicale. 

Psihoterapia de expresie doreşte să ofere individului un ideal estetic prin formarea de atitudini şi comportamente estetice, dezvoltându-i deplin şi unitar personalitatea prin

valorile artei. Prin modelaj, desen , sculptură, pictură copiii se pot uneori exprima mai uşor decât prin comunicarea verbală. 

Terapia psihomotricităţii şi abilitatea manuală are în vedere faptul că psihomotricitatea nu se reduce la activitatea motorie ci ea implică şi manifestări ale funcţiilor

perceptive şi intelectuale. C. PĂUNESCU arată că: „educarea şi reeducarea psihomotricităţii duce la ameliorarea personalităţii handicapului de intelect’’. 

Preocupările în sfera psihomotricităţii se axează pe organizarea şi conducerea motorie generală şi pe organizarea conduitelor şi structurilor perceptiv motrice. 

Organizarea şi conducerea motorie generală cuprinde capaciatea de execuţie a gesturilor fundamentale: (gestul rectiliniu, gestul rotativ, gestul scripturo-plastic, gestul

polimorf), capacităţi fizice( forţa, apăsare, efort, dibăcia), capacitatea de comunicare gestuală. Organizarea conduitelor şi structurilor motrice cuprinde lataralitatea, schema

corporală, structura perceptiv-motrică de culoare, formă, spaţiu şi timp. 

Organizarea şi formarea autonomiei personale şi sociale 

Educaţia ar trebui să fie o preocupare a întregii a întregii colectivitaţi pentru reprezintă o condiţie indispensabilă a dezvoltătii personalitaţii, a libertăţii individului şi a

autonomiei personale. 

D. Todoran spune că:” formarea în vederea integrării în societate, prin adaptarea personală e semnificaţia cea mai generală care se atribuie conceptului de educaţie”. 

Adaptarea individului şi integrarea lui în societate reprezintă o problemă importantă a vieţii sociale la care autoeducaţia şi educaţia permanentă trebuie să răspundă. 

Formarea autonomiei personale: 

-autoservirea –corpul omenesc 

                                  -igiena personală-sănătate 

                                  -îmbrăcăminte 

                                  -hrana 

                                  - bucătăria 

                                  -veselă şi tacâmuri 

                                  -locuinţa 

Formarea autonomiei sociale: 

  -adaptarea la mediul social-cunoaşterea mediului social 

                                                         -autonomia şcolară 

                                                         -autonomia în afara clasei şi a şcolii 

                                                         -mijloace de transport 

                                                         -forme sociale ale timpului 

Comportamentul social: 

Socializarea 

            -norme de comportare civilizată 
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            -relaţii de integrare, adaptare în micro şi macrogrupurile sociale 

            -relaţii între sexe 

  

        Ludoterapia   

Lucian Blaga spunea că:” Înţelepciunea şi iubirea copilului este jocul”. 

Jocul este una dintre cele mai importante forme de manifestare a copilului. Prin joc copilul îşi consumă energia şi prin joc copilul îşi poate petrece timpul liber într-un mod

plăcut. Jocul didactic rezolvă sarcini didactice prin îmbinarea acestor sarcini  didactice cu elemente de joc. 

Jocurile funcţionale- perceptive vizual, auditiv 

                                -senzoro-motorii (pipăit, statice, dinamice) 

                                -verbale repetiţii, (fredonări, verbo-motor) 

                                -imitaţie verbale, neverbale 

Jocuri simbolice-afective 

                          -identificarea cu un model 

                          -de socializare 

Jocuri cu reguli-cognitive (serieri, incluziuni, structuri spaţio-temporale, cauzalitate) 

                         -sociale influeţa asupra altuia, cooperare/competiţie 

Jocuri de constucţie-fără model 

                                -cu model 

Jocuri de expresie-plastice 

                             -verbale 

                             -muzicale 

În cadrul jocului didactic se crează condiţii favorabile pentru aplicarea cunoştinţelor şi pentru exersarea priceperilor şi deprinderilor sub forma unor activităţi plăcute şi

atractive. 
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ȘCOALA INCLUZIVĂ- OPORTUNITATE DE INTEGRARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ A ELEVILOR CU CES 

 

Rezumat: Incluziunea este un proces complex care presupune integrarea copilului sau a persoanei cu dizabilităţi în sistemul educaţional şi comunitar, în ansamblul său.

Educaţia incluzivă are in vedere instuirea persoanelor cu nevoi speciale, aflate in dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală etc., printr-o serie

de măsuri conjugate de ordin juridic, politic, social, pedagogic. 

Strategiile educaţiei incluzive/integrate sunt strategii de micro-grup, activ participative,cooperative, colaborative, parteneriale. 

  

Cuvinte cheie: incluziune, integrare, discriminare, proces complex, oportunitate

        

 Incluziunea este un proces complex care presupune integrarea copilului sau a persoanei cu dizabilităţi în sistemul educaţional şi comunitar, în ansamblul său. Procesul de

incluziune cuprinde un ansamblu de măsuri luate în vederea extinderii scopului şi rolului învăţământului obişnuit, pentru a putea face faţă unei diversităţi mari de copii

(Preda, 2000). Educaţia incluzivă reprezintă o noua metodă a sistemului educativ carevine în întâmpinarea nevoilor tuturor elevilor. Ea reprezintă o nouă abordare a

dezvoltării sistemului instructiv-educativ. Între elevi dintotdeauna au existat diferenţe. Este important să cunoastem foarte bine fiecare elev ,să-i cunoaştem atât  aptitudinile 

cât si nevoile. Numai în acest fel îi putem oferi un program de educaţie optim ,centrat pe elev si pe nevoile lui. Aceste activităţi trebuie gândite si planificate în aşa fel încât

să ofere tuturor elevilor posibilitatea de a participa activ în cadrul procesului educativ si nu numai. Şcoala e cea care trebuie să  găseasca metode de lucru variate şi

personalizate pentru a stârni interesul elevilor. Copiii cu probleme speciale erau integrţi în clase sau chiar în şcoli separate. Educarea acestor copii era privită ca o educaţie

separată.Educaţia incluzivă vine in intâmpinarea tuturor elevilor ,ţine cont de aptitudinile si nevoile lor ,oferindu-le un învăţământ de calitate. În acest fel  eleviilor li se oferă

şanse egale de învăţare. Astfel ,fiecare are dreptul de a se informa, de a avea idei, de a le susţine. De asemenea , fiecare are dreptul de a cunoaşte noile descoperi ştiintifice
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prin încercarea promovării accesului universal la ştiinţă şi educaţie pentru toţi, fără diferenţiere. Copiii cu nevoi speciale nu sunt doar copiii cu diverse handicapuri, ci şi cei

care stagneaza în progresul şcolar din diverse cauze . Institutorul, cu măiestria sa, ca reprezentant al instituţiei şcolare , trebuie să intervină si să adapteze programul,

organizarea şi procesul de învăţare, pentru a activa şi aceşti elevi în vederea asigurării progresului şcolar. De altfel, obiectivele educaţiei incluzive vizează dreptul la educaţie,

ţinând cont de şansele egale ale fiecăruia, eliminrea discriminării pe motiv de rasă, religie, culoare, sex, limbaj, etnie, dizabilităţi , dreptul de a beneficia de pe urma educaţiei,

pe  obligaţia  şcolii de a  se adapta la nevoile elevilor si nu invers deoarece diferenţele individuale între elevi constituie o sursă de bogăţie şi diversitate, nicidecum o

problemă. Unii sunt de părere că diferenţele individuale încetinesc progresul elevilor care sunt mai activi şi progresează intr-un ritm mai alert. Credem că izolarea elevilor cu

nevoi speciale va duce la înregistrarea unui nivel scăzut al stimei de sine prin propria subaprecieze. Acest lucru va genera reducerea capacitaţii de a interacţiona cu ceilalţi.

S-a ajuns la concluzia că satisfacerea nevoilor educaţionale si profesionale ale celor mai multi copii nu se poate realiza in centre şi şcoli speciale, care pot genera uneori si

apariţia unui sindrom discriminatoriu, segregaţional. Se face simţită nevoia ca şcoala publică să cuprindă o mai mare diversitate de elevi decât in prezent si să permită

incluziunea (încorporarea) în sistemul de învăţământ general a cât mai multor copii cu cerinţe educaţionale speciale. În schimb, elevii care progresează in conformitate cu

programa vor învăţa de la cei cu nevoi speciale despre curaj şi perseverenţă , vor învăţa să îi respecte ,să îi iubească şi să îi ajute deoarece sunt semenii lor.   Elevii 

încadraţi separat în procesul instuctiv-educativ din orice motive sau caracteristici,nu beneficiază de dreptul la educaţie egală. Studiile au demonstrat că elevii normali şi cei

cu dizabilităţi învăţă la fel de bine în cadrul claselor inclusive. Important este climatul afectiv si suportul educativ adecvat care li se oferă.Fiecare copil trebuie privit ca un

atlet care pleaca de la un start ,de multe ori startul nu e acelaşi pentru fiecare, şi ajunge prin propriile forţe si abilităti la un final care e doar al său. Fiecare face progrese în

felul său ,după putinţă , dar face. Trebuie apreciat progresul oricât de mic ar fi el.  Elevul cu nevoi speciale nu trebuie neaparat să se ridice la acelaşi nivel sau să procedeze

la fel cu restul colegilor săi pentru a beneficia de educaţie. Părinţii acestor elevi reprezintă un pion esenţial al educaţie incluzive. Numai prin colaborare si comunicare ,având

un ţel comun , se ajunge le rezultatele mult dorite si aşteptate. Acest tip de educaţie, aduce beneficii atât elevilor cât şi părinţiilor acestora. Care părinte nu îşi doreste ca fiul

lui să fie acceptat de ceilalţi copii, să aibă prieteni şi să ducă o viaţă activă. Şcoala incluzivă este cea care poate transforma acest vis în realitate pentru mulţi dintre copiii cu

dizabilităţi. Copiii dezvoltă o întelegere pozitivă atât a propriei activitaţi, cât şi a altora.  Când sunt integraţi în clase în care persoanele se aseamănă si se deosebesc, asa cum

e de altfel în lumea reală,  învaţă să aprecieze diversitatea. S-a ajuns la a concluzia că satisfacerea nevoilor educaţionale si profesionale ale celor mai multi copii nu se poate

realiza în centre şi şcoli speciale, care pot genera uneori si apariţia unui sindrom discriminatoriu, segregaţional. Se face simţită nevoia ca şcoala publică să cuprindă o mai

mare diversitate de elevi decât în prezent şi să permită incluziunea (încorporarea) în sistemul de învăţământ general a cât mai multor copii cu cerinţe educaţionale speciale.

Profesorii trebuie, cu măiestria de care dau dovadă, să găsească modalitaţi noi şi interesante de a preda o lecţie atât pentru cei cu nevoi active, cât şi pentru ceilalţi.  Elevii 

vor avea de câştigat ; ei pot acum învăţa din lecţie cum să se ajute între ei. Faptul că ei socializeză în şcoală le permite să înveţe unul de la altul abilităţi de comunicare şi de

interacţiune. Şcoala reprezintă cadrul afectiv pentru a pune bazele unor relaţii sănătoase şi corecte. În clasele active de elevii cu sau fără probleme aceştia ajung să înveţe

împreună dar şi unul de la celălalt. Un climat de prietenie şi de colaborare este foarte important în dezvoltarea personalitaţii copiilor. Aceştia sunt capabili să stabilească atfel

de relaţii între ei, să creeze un mediu optim de învăţare.Toţi membrii clasei beneficiază aşadar de pe urma acestui tip de educaţie. Copiii care învaţă împreună, învaţă să

trăiască împreună. O importanţă aparte o reprezintă parteneriate între familie şi şcoală, colaborarea cu cadre de specialitate, formarea continuă a personalului didactic,

programe educaţionale individualizate . Dascălii găsesc numeroase tehnici pentru a putea construi şi consolida unitatea clasei : jocuri şi sarcini de natură să construiască un

grup, căutarea de către elevi a noi metode de a-i ajuta pe ceilalţi, precum şi implicarea elevilor în rezolvarea problemelor.Educaţia incluzivă încercă aşadar să-i determine pe

copiii cu dizabilităţi (fie ele uşoare sau grave, ascunse sau evidente) să se implice în activităţile şcolare zilnice, alături de ceilalţi elevi. Şcolile incluzive ofera o educaţie  care

pregăteşte elevii să înveţe împreună. Acest tip de şcoală e deschisă tuturor copiilor, oferindu-le şansa de a participa la procesul de învăţare. Pentru ca acest lucru sa fie

posibil, profesorii, şcolile şi sistemele vor trebui să se schimbe pentru a se adecva la diversitatea de nevoi a copiilor. De asemenea trebuie identificate si înlăturate oricice

piedici ce se ivesc în interiorul şi în afara şcolii care stagnează procesul de învăţare. Şcoala incluzivă încearcă să asigure , într-un mod democratic, respectul reciproc între

membrii implicaţi si modurile lor diferite de experienţă şi viaţă. Acest tip de   şcoală cere ca toţi să lucreze împreună în mod creativ în aşa fel încăt fiecare elev să înveţe.

Conform principiilor promovate în materie de educaţie de către organismele internaţionale, precum si prevederilor incluse in Declaraţia drepturilor persoanelor cu

dizabilităti, se arată că persoanele/elevii cu diferite tipuri de deficienţe au aceleaşi drepturi fundamentale cu ceilalţi cetăţeni de aceeaşi vârstă, fără discriminare pe motive de

sex, limba vorbită, religie, opinii politice, origine naţională sau socială, stare financiara sau orice caracteristică a persoanei în cauză sau a familiei sale . De asemenea, aceste

persoane au drept la tratament medical si funcţional, la recuperare medicală si socială, la şcolarizare, pregătire, educare/reeducare profesională, la servicii de consiliere, la

asistenţă pentru încadrare în muncă, precum şi la alte servicii care să le permita dezvoltarea şi manifestarea aptitudinilor şi capacităţilor de care aceştia dispun si să le

faciliteze procesul de integrare/reintegrare socială. Având în vedere aceste premise, ideea integrării copiilor cu dizabilitaţi în şcoala publică a apărut ca o reacţie necesară şi

firească a societăţii la obligaţia acesteia de a asigura normalizarea si reformarea condiţiilor de educaţie pentru copiii cu cerinţe educative speciale. Dacă acceptăm ideea că,

după absolvirea şcolii, toţi copiii (inclusiv cei cu dizabilităţi/cerinţe speciale) trebuie să beneficieze de şansa de a participa activ la viaţa socială, atunci trebuie să le acordăm

necondiţionat această şansă încă din şcoală;deci integrarea socială este pregătita si condiţionătă de integrarea şcolară.  Accesul la educaţie înseamnă a recunoaşte că orice

copil poate învăţa, nefiind nevoie decât de profesori care să vadă şi să stimuleze capacitatea de învaţare şi de un mediu în care copilul să deprindă abilitaţi de viaţă

independentă . Prin învăţarea incluzivă se realizează cea mai bună corespondenţă dintre nevoile fiecărui elev si oferta educaţională adresată acestuia. Strategiile educaţiei

incluzive/integrate sunt strategii de micro-grup, activ participative,cooperative, colaborative, parteneriale. În concluzie, astăzi se impune o redimensionare a formelor de

educaţie în conformitate cu schimbările intervenite în societatea noastră, o preocupare sporită în vederea găsirii modalitaţilor celor mai eficiente de a integra copiii cu CES

intr-o clasa normală, fie prin perfecţionarea continuă a cadrelor didactice existente în şcoală, fie prin apelarea la serviciile persoanelor specializate în acest domeniu. Cert

este că nu trebuie să ignoram existenţa unor astfel de cazuri în şcoală pentru a fi pe deplin convinşi că ne respectăm profesia de cadru didactic. 
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Fundamentele elaborării unei organigrame „perfecte” 

a unui staff tehnic în rugbyul de performanță

 

  

Rezumat: Prezenta lucrarea conține o scurtă prezentare a ceea ce ar trebui să însemne structura ideală a unui staff tehnic la o echipă profesionistă de rugby. Pentru a

contura imaginea unui astfel de staff am prezentat organigramele unor echipe de top, cu foarte multe trofee în plan național ,cât și internațional, din cele mai importante

campionate de rugby la nivel mondial. 

  

Cuvinte cheie: rugby, staff tehnic, organigrama 

  

Dragostea pentru rugby și dorința revenirii României la nivelul si importanța pe care rugby-ul românesc îl avea pe plan mondial în urmă cu treizeci, patruzeci de ani, când

reușeam să învingem naționalele similare ale fostelor și actualelor puteri ale rugby-ului internațional precum Franța și Noua Zeelandă, m-au determinat să studiez această

problematică și să încerc să demonstrez că elaborarea unei organigrame „perfecte” a staffului tehnic,a unui club de rugby, influențează nivelul de performanță al acestuia. 

            Activez în rugby de peste 20 de ani, inițial ca jucător si actualmente ca antrenor la nivel de seniori, fiind și profesor de educație fizică și sport. 

            Jocul de rugby este un fenomen social notabil în țările puternic dezvoltate economic pe plan mondial cu peste 3,5 milioane de jucători legitimați în întreaga lume. 

            În zilele noastre la World Rugby (Organizația la nivel internațional care conduc destinele acetui sport) sunt afiliate 97 de federații, 20 de membrii asociați și 6

asociații regionale. Rugby-ul este jucat deopotrivă de către bărbați și femei, băieți și fete, în mai mult de 100 de țari răspândite pe 5 continente. 

            La nivel managerial acesta este condus de către un staff de peste 50 de persoane aflate în sediul central din Dublin, Irlanda, deasemenea având personal angajat pe

tot globul cum ar fi manageri de dezvoltare regională, mangeri de performanță înaltă și manageri generali regionali. 

            La nivelul țării noastre avem un număr de 83 de cluburi de rugby, 9612 de jucători legitimați și 199 de arbitrii, concentrați într-o federație națională de rugby, afiliată

la WR. La nivel de seniori sunt două campionate, Superliga de rugby (8 echipe) și Divizia națională de seniori (8 echipe).    

 

1. Managementul firmei – considerații generale 

 

Pentru a aborda problematica managementului organizațiilor și asociațiilor sportive, și în special managementul cluburilor de rugby, este necesar să prezentăm câteva noțiuni

generale ale managementului firmei și ale managementului resurselor umane. 

            Din punct de vedere etimologic, actualul concept de management provine din cuvântul latinesc "manus" (mână), în înţelesul de ceea ce se face cu mâna, adică

"manevrare, pilotare". De la "manus" până la actualul "management", din accepţiunea actuală s-a parcurs o traiectorie destul de complexă. În italiană termenul provine de la

"maneggio" cu verbul "maneggiore", care în traducere înseamnă "a mânui" (un cal în război). Limba franceză (impusă şi în Anglia după cucerirea normandă devenind limba

oficială a acelor vremuri) folosea cuvântul "menage", cu verbul "menager", care însemna "a folosi cu grijă, cu dibăcie, a nu extenua puterile cuiva pentru a obţine de la el un

randament maxim". În engleză a apărut verbul "to manage" cu substantivul "management" cu sensul iniţial de "a mânui, a struni caii" şi apoi cu sensul de a „chibzui corect

relaţiile cu diverse lucruri sau fiinţe în vederea obţinerii unui rezultat corespunzător” (A.V.Voicu, 1995). 

            În  „Dicționarul de management” (coordonator D. Fundătura, editura Diacon-Coresi, 1992), managementului i se mai atribuie următoarele definiții: 1.

"Comandamentul sau arta de a conduce o întreprindere. Managementul pune accent pe organizare şi pe gestiunea întreprinderii regrupând în realitate ideea de conducere,

ideea de organizare şi ideea de gestiune într-o formaţie specifică ce trebuie să domine conceptele şi activităţile economice şi să asigure funcţionarea şi dezvoltarea

întreprinderii în condiţiile obiectivelor stabilite”;       2. „ Mod de a conduce şi a gestiona raţional o organizaţie (întreprindere, organe publice, asociaţii etc.), de a organiza

activităţi, de a stabili scopuri şi obiective, de a construi strategii. Utilizând mai bine oamenii, tehnologia şi resursele materiale, se va putea asigura creşterea rentabilităţii şi

eficacităţii intreprinderii.” 

 

2. Aplicabilitatea funcției de organizare și a funcției de comandă în    managementul cluburilor de rugby 

            Gh. Gh. Ionescu (1997) definește managementul ca fiind  procesul de atingere a obiectivelor organizaționale, prin angajarea și implicarea celor patru funcții

principale: planificarea, organizarea, leading-ul – antrenarea și motivarea, controlul. 

            Henry Fayol (1916) face o primă grupare a acțiunilor procesului de management specifice managerului, ele fiind grupate pe domenii, apreciând că activitatea

„administrativă” sau de conducere poate fi definită prin cinci infinitive : a prevedea, a organiza, a comanda, a coordona şi a controla. Funcţiile conducerii se definesc ca

eforturi de gândire şi acţiune raţională, specifice activităţii de conducere, care declanşează un ciclu logic de descifrare a evenimentelor viitoare (A.V.Voicu, 2009). 

 

            3. Utilitatea culturii organizaționale 

„În timp ce particularitatea unui individ transpare în personalitatea sa, individualitatea unei organizatii se manifesta în cultura sa." (Eldrige si Crombie,  1974). 

După părerea mea, pentru a avea un management reușit în cadrul unui club de rugby, trebuie ca toți componenții organigramei organizaționale să aibă, dacă nu aceeași

cultură organizațională, cel puțin o cultură organizațională bazată pe un sistem de valori apropriate, nu numai culturale cât și de natură organizațională. Trebuie să se
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realizeze o „coabitare organizațională, pornind de la paradigme și interese comune” (A.V. Voicu, 2009). 

            4. Loturi și rezultate:

 1. NORTHAMPTON SAINTS RFC (Anglia, 1880)

Northampton Rugby Football Club, cunoscut sub denumirea de „The Saints” (Sfinții), este unul dintre cele mai vechi cluburi de rugby din Anglia. Aflat printre

cluburile care se luptă pentru titlul de campioană din Anglia în Premiership (prima divizie), „Sfinții” este un club unic atât prin modul în care a fost înființat cât și prin felul

în care a rămas aproape de „rădăcini”, atât la propriu cât și la figurat pentru mai mult de 130 de ani.

Stafful tehnic actual al clubului are următoarea alcătuire, cu denumirea exactă în engleză de pe pagina oficială de web a clubului: 

1.Antrenorii (1st XV Coaches): Antrenor principal, denumit „Director of rugby”; Antrenor secund, denumit „Assistant head coach”; Antrenor secund responsabil cu

pregătirea „înaintașilor”, denumit „Forwards coach”. 

2.Echipa de performanță (Performance Team): Director tehnic (Performance Director); Preparator fizic (Conditioner), în număr de 3 persoane; Doctor (Team Doctor);

Fizioterapeut Șef (Lead Physiotherapist); Fizioterapeut (Physiotherapist), în număr de 3 persoane; Maseuză (Masseuse). 

3.Antrenorii Academiei (Academy Coaches), echipele din Anglia având academii de rugby care se ocupă de juniorii clubului: Manager de recrutare și dezvoltare

(Recruitment and Development Manager); Antrenor principal (Academy manager); Antrenor secund (Academy coach). 

Așadar staff-ul tehnic al echipei Northampton RFC are în componență un număr de 16 persoane care se ocupă cu pregatirea tehnico-tactică a echipei, formează staff-ul de

susținere și cel de management al academiei proprii. 

  

  

2. STADE TOULOUSAIN (Franța, 1907) 

          Clubul Stade Toulousain, cunoscut și sub denumirea mai simplă de Toulouse, a fost înființat în anul 1907 din fuziunea a două cluburi studențești. Este un club foarte

renumit și recunoscut în toată Europa datorită palmaresului foarte bogat, atât intern cât și internațional. 

          Echipa de antrenori:

1. Manager general

2. Antrenor secund, responsabil de pregătirea pachetului de inaintare (înaintașii, grămadă)

3. Antrenor secund, responsabil de pregătirea trei-sfert-urilor

Staff-ul medical este format din 5 persoane (doctor, fizioterapeuți și maseour) 

Preparatorii fizici sunt în număr de 3. 

Staff-ul tehnic este completat de către un analist video, responsabil cu analiza video a adversarilor precum și a meciurilor proprii jucate de către echipă. 

3. CRUSADERS – CANTERBURY RFU (Noua Zeelandă, 1996) 

          Crusaders a luat ființă în anul 1996 în orașul Christchurch din provincia Canterbury din Noua Zeelandă, odată cu trecerea la profesionism a rugby-ului mondial. Cu

toate că era cea mai veche federație din Noua Zeelandă (1879), în 1996 Canterbury era la cel mai jos nivel rugby-stic terminând pe ultimul loc în competiția Super 12 și

având doar un component în echipa națională a ALL BLACKS. 

          Staff-ului tehnic după prezentarea făcută pe propriul website a clubului: 

1.Director tehnic (High performance leader); 2. Antrenor principal (Head coach); 3. Antrenor secund, răspunzător de pregătirea înaintașilor (Assistant coach); 4. Antrenor

secund, răspunzător de pregătirea trei-sfert-urilor (Assistant coach); 5. Manager; 6. Fizioterapist; 7. Manager logistic; 8. Doctor; 9. Preparator fizic (Trainer); 10. Analist al

performanței (Performance analyst); 11. Media manager; 12. Manger de dezvoltare profesională (Professional Development Manager). 

4. CA TECHNOLOGIES BRUMBIES (Australia, 1996)  

          Brumbies, cunoscută înainte sub denumirea de ACT Brumbies, iar actualmente, datorită sponsorului oficial sub denumirea de CA Technologies Brumbies, este un

club de rugby din Canberra, Australia care participă în campionatul SuperRugby (fostul Super 12), și are numele după specia de cai sălbatici care se găsesc în zona

Canberra. Echipa reprezintă provinciile Australian Capital Territory (ACT) și New South Wales (NSW). 

          Antrenor principal (Head coach)

1. Antrenor secund, responsabil cu „înaintarea” (Forwards coach)

2. Antrenor secund, responsabil cu pregătirea „atacului” (Attack coach)

3. Anrenor secund, responsabil cu „grămada ordonată”  (Scrum coach)

4. Antrenor principal al Academiei Brumbies (Brumbies Academy head coach)

5. Antrenor secund al Academiei (Academy assistant coach)

6. Preparator fizic principal (Head strenght and conditioning coach)

7. Preparator fizic asistent

8. Managerul echipei (Team manager)

9. Manager asistent (Assistant manager)

10. Manager media&comunicare (Media and communications manager)

11. Doctor

12. Fizioterapist (2)

13. Analist tehnic (Performance analyst)

14. Asistent administrativ (Administrative Assistant)

15. Consilier (Team advisor)
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16. Consilier pe teme de educație și carieră (Education and Career Advisor) 

5. MUNSTER RUGBY (Irlanda, 1879)

            Clubul Munster Rugby este un club the rugby profesionist din Irlanda, reprezentând una dintre cele patru provincii ale uniunii irlandeze de rugby, Munster.

Competițiile în care este angrenată an de an sunt Magners League și Heineken Cup. Stadionul principal unde își desfășoară meciurile este Thomond Park din orașul

Limerick, cu toate că unele meciuri sunt jucate pe stadionul Musgrave Park din orașul Cork. Culorile clubului sunt roșu, negru și verde. Logo-ul echipei din Munster constă

din trei coroane și un cap de cerb, iar motto-ul echipei este „To the brave and faithful, nothing is impossible” preluat de la unul din cele mai vechi clanuri irlandeze locale,

clanul MacCarthy.    

Antrenor principal (Director of rugby)

1. Antrenor secund, responsabil cu „apărarea” (Assistant&Defence Coach)

2. Antrenor secund, responsabil cu „trei-sfert-urile” (Backs Coach)

3. Antrenor secund, responsabil cu „înaintarea” (Forwards Coach)

4. Antrenor secund, responsabil cu „grămada ordonată” (Scrum Coach)

5. Managerul echipei (Team Manager)

6. Preparator fizic principal (Head of Strenght and Conditioning)

7. Preparator fizic (3)

8. Coordinator medical și fizioterapeut principal (Medical co-ordinator and Head of Physioterapy)

9. Fizioterapeut

10. Fizioterapeut, responsabil cu recuperarea accidentaților

11. Analist tehnic (Performance analyst)

12. Asistent analist (Assistent Performance analyst)

13. Magazioner (Kit manager)

 

6. STEAUA BUCUREȘTI (România, 1948)

          Echipa de rugby Steaua București face parte din Clubul Sportiv al Armatei (CSA) și a luat ființă în 1948, când s-a înfiinţat secţia de rugby a clubului, pe seama

entuziasmului unor polisportivi de mare talent, printre care Nicolae Ghiondea, Mãrgãrit Blãgescu, Petre Cosmãnescu, Şerban Mehedinţi,  Emanuel Valeriu şi mulţi alţii,

conduşi de primul antrenor al echipei – Gheorghe Sfetescu. 

          Echipa participă în Super Liga de rugby (fosta Divizie națională) și în cupa României, precum și în Cupa Regelui.

1. Director tehnic

2. Antrenor principal

3. Antrenor secund

4. Preparator fizic

5. Kinetoterapeut

6. Doctor

7. Psiholog

  

Fiind un club semiprofesionist staff-ul tehnic nu este la fel de numeros ca al echipelor mai sus prezentate. 

  

          6. CONCLUZII 

Jocul de rugby modern este într-o continuă evoluție, atât din punct de vedere sportiv, cât și economic. De la an la an se înmulțește numărul practicanților în întreaga lume,

precum și a cluburilor de rugby. Sportul cu balonul oval a prins foarte mult și în rândul sexului frumos, existând echipe de fete în cadrul tuturor variantelor de rugby, tag-

rugby în 7-rugby în 15, etc. Bineînțeles, existența acestor echipe a tras după sine și crearea unui mediu propice de practicare a acestui sport, la acest nivel, prin

desfășurarea de competiții internaționale. 

Ca o dovadă a modernizării și a evoluției acestui sport, este continua modificare a regulamentului de joc prin încercarea de a aduce îmbunătățiri jocului de rugby, prin

prisma cadrului legal de desfășurare a unui joc. Rugby-ul modern tinde spre creșterea timpului efectiv de joc, a spectacolului sportiv și creșterea siguranței jucătorilor, a

diminuării riscului de accidente pe timpul jocului. 

Din punct de vedere social jocul de rugby atrage tot mai multă atenție în rândul profanilor, reușind să convertească tot mai mulți dintre ei, printr-o bună mediatizare și o

bună imagine pe care acest sport o are și vizibil, încearcă să o îmbunătățească. Ca rezultat este includerea rugby-ului în 7 la jocurile olimpice din 2016. 

Economic, așa cum am arătat în partea introductivă, jocul de rugby generează un interes enorm în rândul clasei de bussiness, aducând câștiguri imense în urma

competițiilor majore, gen Cupa Mondială, turneele internaționale anuale, gen Turneul celor 6 națiuni, Turneul celor 3 națiuni și a Cupelor inter-cluburi. 

Această performanță nu ar fi putut fi realizată fără atingere unui management eficient la nivelul întregului club de rugby și în speță a managementului staff-ului tehnic,

acesta realizându-se prin aplicarea funcțiilor managementului, a descrierii sarcinilor posturilor, prin atingerea unei culturi organizaționale comune și prin diversificarea

resurselor umane și buna pregătire a acestora, influențează direct și în mare măsură performanța unei echipe de rugby. 

Este necesară o bună colaborare și comunicare între departamentele staff-ului tehnic, între cel managerial (organizatoric) și cel responsabil de antrenarea și pregătirea

sportivilor pentru competiție, cât și a staff-ului de susținere. 

Precum am prezentat, o structură complexă a unui staff tehnic, al unei echipe de rugby și buna specializare a componenților acestuia, reușește să atragă după sine

performanțe foarte mari, de la cucerirea de titluri naționale până la cucerirea de trofee internaționale. 
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Implementarea acestei organigrame „perfecte”a staff-ului tehnic în rugby-ul de la noi din țară, rămâne ca unică șansă în rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm, de

ordin organizatoric, și în obținerea performanțelor, la nivel internațional, pe care cu toții ni le dorim. 

Într-o strânsă legătură cu posibilitatea atingerii unui management complex, eficace și eficient, stă mediul economic și cultura rugbystică pe care le regăsim în România ,

acestea influențând deasemenea performanța directă a unei echipe de rugby. 

Este nevoie de investiții puternice în infrastructură, în crearea și susținerea de echipe de copii și juniori, cât și de dezvoltarea unei culturi pentru rugby la nivel național. 

Această soluție este evidentă și datorită faptului că a fost deja pusă în aplicare de mai multe state, în special europene, cum ar fi Italia, Spania, Portugalia, Georgia și Rusia,

care au investit masiv în jocul de rugby de la ei din țară. Prin rezolvarea carențelor interne, dar și prin cooptarea în staff-urile proprii a unor pesonalități ale rugby-ului

internațional, au cunoscut o dezvoltare uriașă în raport cu situația de la care au pornit. 
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Organizarea activităţii instructive-educative în condiţiile muncii simultane

 

Rezumat: Prezenta lucrare conţine o scurtă prezentare a specificului muncii simultane,cu referiri exacte la situaţia actual din şcoala în care predau de unsprezece ani.Acest

tip de predare este determinat de faptul că aşezările sunt mai isolate,cu un număr de copii redus.Învăşătorii care predau la astfel de clase au o permanentă

frământare,necsitând multă muncă,răbdare,tact şi măiestrie pedagogică. 

  

Cuvinte cheie: simultan,învăţător,clase,şcoală,sistem 

  

     Toţi cei trei învăţători din şcoala noastră îşi desfăşoară activitatea în regim de predare simultană la patru sau cinci clase,pregătindu-şi activitatea cu minuţiozitate şi nu de

puţine ori,obţinând rezultate dintre cele mai bune. 

 Condiţiile care determină acest sistem 

 Predarea în regim simultan este determinată de anumite condiţii: 

-populaţia şcolară redusă; 

-aşezări izolate; 

-copii inegal repartizaţi pe vârste; 

-probleme bugetare. 

    Pe lângă condiţiile enumerate de prof.Titania Dascăr,aş dori să mai adaug distanţa mare pe care o parcurg elevii de acasă şi până la şcoală,precum şi dificultatea navetării

acestora,la vârste atât de fragede. 

    Astfel,în cadrul şcolii noastre există elevi care parcurg şi doi kilometri de acasă şi până la şcoală.În cazul desfiinţării şcolilor aparţinătoare,aceştia ar fi şcolarizaţi după

amiaza(datorită numărului limitat de săli la şcoala de centru)fiind nevoiţi să parcurgă distanţele respective pe jos,uneori pe întuneric.Astfel randamentul şcolar ar avea foarte

mult de suferit. 

    În ceea ce priveşte numărul minim de elevi necesari pentru menţinerea acestor şcoli,menţionez că ordinul ministrului privind aprobarea Metodologiei pentru

fundamentarea cifrei de şcolarizare şi stabilirea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2012-2013,emis la data de 20.12.2011,de ministrul

educaţiei,la vremea respectivă,Daniel Funeriu nu există precizări noi pentru mediul rural,unde funcţionează clase în regim de predare simultană,urmând să se aplice în

continuare cifrele vechi: 23 elevi pentru două posturi şi cel puţin 4 elevi pentru un post. 

       Particularităţi 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Crusaders_%28rugby%29
http://www.crusaders.co.nz/
http://en.wikipedia.org/wiki/Brumbies_Rugby
http://www.brumbies.com.au/#
http://en.wikipedia.org/wiki/Munster_rugby
http://www.munsterrugby.ie/home.php
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       Predarea simultană la mai multe clase prezintă anumite particularităţi.În aceste condiţii,rămâne mai puţin timp pentru activitatea pe care elevii o desfăşoară sub

conducerea directă a învăţătorilor,comparativ cu predarea la o singură clasă,astfel elevii fiind nevoiţi să lucreze mai mult în mod independent. 

Munca desfăşurată la simultan necesită o permanentă frământare,aceasta constând în împărţirea celor 50 de minute alocate orei la patru sau cinci precum şi corelarea

muncii directe a învăţătorului cu munca independentă a elevilor.Acest lucru este şi mai dificil,deoarece pe lângă existenţa celor patru clase cărora li se predă în acelaşi

timp,în cadrul aceleiaşi clase,fiecare elev are ritmul lui propriu: unii sunt vioi,comunicativi,alţii sunt timizi,puţin sociabili;la unii predomină memoria vizuală,la alţii cea

auditivă,unii lucrează mult suplimentar,pentru alţii trebuie stabilite măsuri remediale. 

      Planificarea calendaristică,precum şi planificările pe unităţi de învăţare necesită timp şi atenţie deosebită din partea cadrului didactic.Dat fiind numărul mare de

clase,planificarea integrată rămâne o utopie în cazul acestui tip de predare. Cu toate acestea,cea mai importanta problemă rămâne lecţia.Aceasta cere o pregătire prealabilă

minuţioasă,iar pe tot parcursul desfăşurării ei necesită tact pedagogic,tehnică didactică,creativitate,grijă pentru dozarea corespunzătoare a timpului şi mai ales alternarea

eficientă a muncii directe cu cea independentă,cu scopul evitării plictiselii elevilor. 

             Întocmirea orarului pentru clasele simultane prezintă particularităţi specifice.Acesta necesită cuplarea disiplinelor de învăţământ astfel încât unele să permită munca

independentă mai mult decât altele(de exemplu scriere şi matematică).Există însă şi discipline care nu se pot cupla altfel,numai împreună,deoarece necesită mai multă

muncă directă a învăţătorului cu elevii.Acestea sunt:educaţia fizică şi educaţia muzicală.Aşadar în învăţământul simultan fără cunoaşterea acestor reguli elementare pentru

alcătuirea orarului şi fără o atenţie sporită din partea cadrului didactic,activitatea şcolară nu poate fi finalizată cu rezultate maxime. 

Există situaţii în care clasele la care se predă simultan sunt chemate la ore diferite. Astfel la 8.30 merg la şcoală cls.I şi a III-a,primele două ore desfăşurându-se numai cu

aceste clase,iar de la 10.30 vin clasele a II-a şi a IV-a.Urmează apoi două ore petrecute cu toate cele patru clase,pentru ca la ora 12.30 să rămână la şcoală doar ultimele

două clase venite,ceilalţi elevi pleacă acasă.Consider că această organizare a predării simultane are ca principal avantaj faptul că învăţătorul reuşeşte astfel să petreacă mai

mult timp cu fiecare clasă în parte. 

       Alte aspecte de care trebuie ţinut cont sunt: faptul că majoritatea elevilor nu au frecventat grădiniţa şi mai ales faptul că cei mai mulţi părinţi nu au întotdeauna

posibilitatea de a-i sprijini la efectuarea temelor,precum şi la pregătirea temeinică a lecţiilor.Astfel învăţătorii care predau în cadrul acestor şcoli trebuie să încerce continuu

să depăşească şi aceste lipsuri. 

    Cu toate acestea,atât învăţătorii cât şi elevii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acestui tip de şcolarizare au şi unele beneficii: 

-elevii (fiind în număr mai mic decât cei din clasele cu predare obişnuită) primesc sarcini corespunzătoare nivelului propriu al dezvoltării intelectuale,fiecare este verificat

direct de către învăţător;îşi consolidează/reîmprospătează/actualizează cunoştinţele,auzind la cei mai mici decât ei cunoştinţe din anii anteriori, dobândesc cunoştinţe noi,de

la cei din clasele superioare;se ajută reciproc,dezvoltându-se astfel cooperarea,comunicarea. 

-învăţătorii,având un număr mai mic de elevi,le pot identifica mai uşor şi mai bine particularităţile de grup şi cele individuale,reuşind astfel particularizarea procesului

instructiv-educativ pentru fiecare elev în parte;pot verifica munca fiecărui elev;iar la nivel financiar primesc un spor suplimentar pentru munca desfăşurată.Acest lucru este

stipulate prin lege: 

Art. 6. — Personalul didactic care asigura predarea simultana la 2—4 clase de elevi in invatamantul primar primeste un spor aplicat la salariul de baza, calculat ca suma

intre lit. A, B, C, D, E ale art. 3, pentru activitati care solicita o incordare psihica foarte ridicata, stabilit dupa cum urmeaza: 

a) pentru doua clase de elevi — 7%; 

b) pentru 3 clase de elevi — 10%; 

c) pentru 4 clase de elevi — 15%. 

d) pentru 5 clase -20 % 

Experienţa a dovedit că învăţătorii care predau la mai multe clase pot obţine rezultate la fel de bune ca şi cei care predau la o singură clasă,datorită activităţii creatoare şi

stimulatoare a învăţătorilor,ceea ce reflectă măiestria lor pedagogică. 
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Eficientizarea parteneriatului grădiniţă – familie – comunitate

 

Rezumat: Relaţia dintгe păгinţi şi gгădiniţă poate fi mentionată ca fiind pгintгe cele mai impoгtante гelaţii de paгteneгiat. Dacă păгinţii sunt implicati în pгogгamul

educativ încă de la inceput, ei voг înţelege impoгtanţa colaboгăгii cu gгădiniţa şi cu educatoaгele şi işi voг foгma depгindeгea de a se inteгesa şi a spгijini activitatea pe

caгe copilul o desfăşoaгă aici. Paгteneгiatul educativ gгadiniţă-familie-comunitate tгebuie iniţiat de instituţia pгeşcolaгă, aceasta având autoгitate socială şi legislativă

de a se ocupa de educaгea copiiloг, având totodată şi posibilitatea – pгin pгegătiгea psiho-pedagogică a cadгeloг didactice – de a cunoaşte nevoile, posibilităţile copilului
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гapoгtate la ceгinţele societății. 

  

Cuvinte cheie: parteneriat, educația, familia, grădiniță. 

  

Teгmenul de „paгteneгiat” este bazat pe pгemisa că paгteneгii au un fundament comun de acţiune şi un spiгit de гecipгocitate caгe le peгmit să  se unească. 

Colaboгaгea păгinţi-educatoaгe se гefeгă la constгuiгea unoг гelaţii pozitive întгe familie şi gгădiniţă, la o unificaгe a sistemului de valoгi şi ceгinţe гefeгitoг la copil. Bazele

unei bune гelaţii   sunt puse de: 

             - comunicaгea dintгe cei doi factoгi (păгinte-educatoaгe) 

- гespect гecipгoc; 

- implicaгea tutuгoг în căutaгea şi pгomovaгea inteгeseloг copilului. 

Păгinţii tгebuie implicaţi peгmanent în activitatea gгădiniţei şi nu doaг când se ivesc pгoblemele. Totodată, păгinţiloг  tгebuie să li se ofeгe fгecvent infoгmaţii гefeгitoaгe la

copil. Ei tгebuie să ştie caгe este scopul pгogгamului educativ la caгe paгticipă copilul loг, caгe sunt obiectivele uгmăгite şi să fie la cuгent cu politicile educaţionale ale

gгădiniţei. 

Pentгu гealizaгea paгteneгiatului este esenţial ca păгinţii sa fie pгiviţi ca paгticipanţi activi, să fie atгaşi în adoptaгea deciziiloг, să se гecunoască şi să se valoгifice

infoгmaţiile date de ei despгe copii. Păгinţii şi educatoгii au, în egală masuгă, гăspundeгea efoгtuгiloг comune pentгu a dezvolta o гelaţie de colaboгaгe.   

 Întг-o lume tot mai izolată, mai puţin dispusă pentгu socializaгe, coopeгaгea întгe factoгii educaţionali – gгădiniţă, şcoală, familie – devine necesaгă şi se impune şi ca

obligaţie moгală din paгtea acestoгa pentгu a favoгiza socializaгea copiiloг, pentгu a-i familiaгiza, pгin exemple şi modele, cu adevăгate valoгi ale spiгitualităţii umane. 

Educaţia şi-a multiplicat necontenit foгmele de oгganizaгe, odată cu evoluţia societăţii,  în caгe гolul său a devenit din ce în ce mai impoгtant. Factoгiloг educativi

tгadiţionali, familia şi şcoala, li s-au adăugat alţii noi, pгecum biseгica, instituţiile de cultuгă, mass-media, difeгite centгe de agгement, adică toţi aceia caгe asiguгă educaţia

non-foгmală. 

Nu este posibilă în zilele noastгe o existenţă izolată, în afaгa comunităţii, cu binele şi гelele acesteia, deci o educaţie concepută şi deгulată exclusiv în cadгul familiei, făгă

apoгtul calificat  al şcolii. Acţiunea concentгată a factoгiloг educativi este un dezideгat impoгtant, pe caгe şcoala şi gгădiniţa tгebuie să-l conştientizeze şi să-l concгetizeze. 

Peгsonalul specializat al gгădiniţei şi al şcolii aг tгebui să oгienteze familia pentгu ca aceasta să-şi spoгească гolul în foгmaгea peгsonalităţii copilului. Aгe dгept atu

inteгesul celoг mai multe familii pentгu confoгtul mateгial şi spiгitual în caгe cгeşte copilul, nivelul cultuгal la caгe se pгezintă astăzi cele mai multe familii din ţaгa noastгă. 

Până la vâгsta pгeşcolaгităţii familia s-a îngгijit de nutгiţia copilului, de condiţiile sale de tгai, a impгimat copilului un pгogгam zilnic, s-a ocupat de sănătatea sa fizică şi

moгală, atгibuţii pe caгe şi le îndeplineşte şi în continuaгe. În familie s-au pus bazele comunicăгii pгin limbaj, ale inteггelaţionăгii cu semenii, s-au cгeat atitudini faţă de

гealitatea înconjuгătoaгe. Dгept factoг caгe fгânează гelaţia este de luat în seamă  neimplicaгea multoг păгinţi în actul educaţiei din cauza pгogгamului de muncă pгea

complicat sau întгeгupeгea pentгu peгioade mai maгi sau mai mici, a contactului păгinţiloг cu copiii loг, adesea lăsaţi în gгija buniciloг sau a unoг peгsoane stгăine de

familie. 

Este datoгia oгicăгui cadгu didactic să monitoгizeze întгegul sistem de factoгi caгe influenţează foгmaгea copilului, să-i oгienteze astfel încât acţiunea loг să fie

pedagogică, mai apгoape de şcoală. 

Acţiunea adulţiloг aг tгebui să fie oгientată nu doaг spгe copilul de caгe sunt legaţi, ci cătгe toţi copiii. În fond, îi pгegătim pe copii pentгu o societate mai bună, mai

democгatică şi nu tгebuie să ne fie indifeгent cum se voг compoгta copiii noştгi peste 15-20 de ani. 

Relaţia familie-gгădiniţă-comunitate tгebuie să se bazeze pe încгedeгe. Încгedeгea înseamnă cunoaşteгe şi pгeţuiгe гecipгocă, гespect şi doгinţa de comunicaгe. 

Ascultaгea păгinţiloг caгe povestesc mici întâmplăгi din familie în caгe e implicat copilul poate conduce la evaluaгea mediului familial, pe baza căгeia se ia decizii.

Educatoaгea tгebuie să fie pгietenoasă, să încuгajeze, să apгecieze contгibuţia familiei la educaţia copilului. La гândul său, educatoaгea pгezintă întâmplăгi din gгădiniţă,

dovedind familiei inteгesul faţă de  evoluţia copilului, faptul că nu-i este indifeгent cum se pгezintă acesta. Educatoaгei i se ceгe să fie гelaxată, calmă şi atentă, să comunice

expгesiv, înţelegând pгin aceasta nu numai limbajul adevăгat, ci şi contactul vizual, expгesia feţei, zâmbetul, gestuгile. 

Misiunea învăţământului pгeşcolaг, ca învăţământ public nu poate fi гealizată decât în inteгioгul spaţiului comunitaг, ca гezultat al inteгacţiunii gгădiniţei cu mediul social,

cultuгal şi economic. Se impune, deci, гealizaгea unei comunicăгi eficiente cu exteгioгul, гealizaгea de paгteneгiate autentice. Pгoiectele  de paгteneгiat le foloseşte

păгinţiloг pentгu a cunoaşte şi гespecta obligaţiile legale pгivind cгeşteгea şi educaгea copiiloг, cadгeloг didactice pentгu peгfecţionaгea muncii în echipă, cunoaşteгea

copiiloг ce voг fi pгeluaţi în clasa pгegătitoaгe, cunoaşteгea ceгinţeloг şcolii.  

Educaţia vâгsteloг mici este consideгată temelia peгsonalităţii individului, de aceea educaţia tгebuie să гăspundă, în pгimul гând, nevoiloг individuale şi să гealizeze echilibгul

întгe acestea şi dezvoltaгea socială. 

 Când copilul este mic, influenţele sunt oгganizate şi stгuctuгate de adulţii ce îl înconjoaгă: mai întâi păгinţii şi ceilalţi adulţi din familie, apoi educatoaгea şi ceilalţi copii cu

caгe гelaţionează. Responsabilitatea dezvoltăгii copilului, în pгimele etape ale vieţii sale, гevine familiei şi nu întotdeauna influenţele sunt pozitive. Chiaг şi atunci când

gгădiniţa ofeгă pгogгame bune şi eficiente, expeгienţele negative acumulate de copil, uneoгi, în familie, nu pot fi contгacaгate. Mai mult, ceea ce asimilează copilul de la

gгădiniţă se poate pieгde dacă familia nu întăгeşte şi nu valoгifică suficient aceste achiziţii. Pгin uгmaгe, pentгu ca activitatea desfăşuгată în cadгul unui pгogгam de

educaţie pгeşcolaгă să fie, гealmente, pe teгmen lung, eficientă, este necesaг ca specificul şi obiectivele acesteia să fie pгezentate familiei, pentгu ca, ulteгioг, să se iniţieze

o colaboгaгe stгânsă întгe aceasta şi gгădiniţă. 

Relaţia dintгe familie şi gгădiniţă aг tгebui să fie o pгioгitate pe lista paгteneгiateloг educaţionale. 

Dacă familia va fi implicată de la început în pгogгamul educativ, ea va peгcepe coгect impoгtanţa colaboгăгii cu gгădiniţa, beneficiile acestei colaboгăгi, iaг implicaгea sa în

activitatea gгădiniţei va fi  conştientă, inteгesată şi гecipгoc avantajoasă. 

 Păгinţii voг fi implicaţi peгmanent în activitatea gгădiniţei, nu doaг atunci când se ivesc pгobleme. Ei voг fi infoгmaţi asupгa politiciloг educaţionale ale gгădiniţei, voг

cunoaşte scopul şi obiectivele pгogгamului educativ la caгe paгticipă copilul loг. 

Pentгu ca paгteneгiatul să fie eficient, nu doaг foгmal, este esenţial să fie implicaţi în adoptaгea deciziiloг, să devină paгticipanţi activi în deгulaгea acţiuniloг, să identifice,

în tematica acţiuniloг, valoгificaгea infoгmaţiiloг pe caгe ei le-au ofeгit despгe copiii loг. Păгinţi şi educatoгi, cu toţii au, în egală măsuгă, гăspundeгea contгibuţiei şi
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efoгtuгiloг comune pentгu a constгui o гelaţie de bună colaboгaгe în beneficiul copilului. 

Cele mai eficiente şi mai la îndemână stгategii de concгetizaгe a colaboгăгii cu familia s-au dovedit a fi uгmătoaгele: 

- şedinţele cu păгinţii-   ofeгă ocazia de inteгacţiona, de a discuta şi a se pune de acoгd asupгa pгogгamului, asupгa pгogгeseloг copiiloг, de a iniţia schimbăгi în deгulaгea

unoг pгogгame;

lectoгatele-pe teme pгopuse de educatoaгe sau sugeгate de păгinţi, cu scopul unei mai bune infoгmăгi asupгa pгoblemeloг ce vizează evoluţia cognitivă şi psiho-

emoţională a copiiloг;

consilieгea  păгinţiloг - ofeгă posibilitatea infoгmăгii individuale sau a unui gгup  de 3-4 păгinţi asupгa unoг pгobleme compoгtamentale ale copilului, a analizei cauzeloг

ce au geneгat aceste manifestăгi, a iniţieгii unoг măsuгi educative a căгoг eficienţă este dată de consecvenţa aplicăгii acestoгa;

paгticipaгea păгinţiloг la activităţile din gгădiniţă- ofeгă păгinţiloг posibilitatea de a cunoaşte nivelul de pгegătiгe al copilului, depгindeгile însuşite, capacitatea sa de

гelaţionaгe cu copiii gгupei, metodele şi pгocedeele specifice activităţii pгeşcolaгe.

vizite, plimbăгi, excuгsii, dгumeţii- păгinţii se implică în oгganizaгea acestoг activităţi, solicitând  şi  comunitatea, paгticipă la sponsoгizaгea acestoгa, după caz, se

implică în asiguгaгea siguгanţei copiiloг şi tгăiesc, alătuгi de ei, emoţii pozitive;

expoziţia cu lucгăгile copiiloг- asiguгă accesul păгinţiloг la tгaiectoгia evoluţiei depгindeгiloг aгtistico-plastice, pгactice, cognitive;

săгbătoгiгea zileloг de naşteгe ale copiiloг-bun pгilej de exeгsaгe a unoг depгindeгi de compoгtaгe civilizată, daг şi de a geneгa puteгnice tгăiгi emoţionale legate de

pгezenţa invitaţiloг săгbătoгitului (membгii familiei) la manifestăгile specifice evenimentului;                      

ziua tăticiloг, ziua buniciloг- manifestăгi inteгactive în cadгul căгoгa cuplul „tată-copil”, гespectiv „bunic (bunică)-copil” voг desfăşuгa, la concuгenţă cu celelalte

cupluгi, acţiuni pгactice şi/sau amuzante (de exemplu, salate de fгucte, taгte decoгate, aгanjamente floгale, concuгs de cântece, minidгamatizăгi etc.);

seгbăгile- dedicate unoг evenimente cu semnificaţie afectivă pentгu copii, гepгezintă o modalitate eficientă pгin inteгmediul căгeia păгinţii pot să împăгtăşească cu copiii

loг, emoţiile unei manifestăгi cu puteгnică încăгcătuгă afectivă;

afişieгul gгupei- ofeгă păгinţiloг infoгmaţii despгe oгaг, tema săptămânii, cântece, poezii învăţate, anunţuгi despгe spectacole, concuгsuгi etc.

juгnalul/гevista gгupei- la гealizaгea căгoгa păгinţii înşişi pot avea contгibuţii (aгanjaгea fotogгafiiloг, elaboгaгea unoг descгieгi, impгesii legate de manifestăгi ale gгupei

etc.

Informări ale părinţilor pe tema reformei curriculare, prezentarea Planului cadru pentru învăţământul preşcolar, Programa activităţilor instructiv-educative, etc.

Consultări ale părinţilor privind orientarea pentru curriculum-ul la decizia grădiniţei, structurarea orarului, etc.

Întruniri ale Comitetului de părinţi pe clase sau pe cămin în funcţie de problemele de rezolvat.

Activităţi lunare cu părinţii şi un specialist din diverse domenii de interes: medic stomatolog, psiholog, nutriţionist, etc.

Întâlniri individuale cu părinţii având ca subiect consilierea psiho-pedagogică, marcarea progreselor copiilor etc.

Invitarea părinţilor la unele lecţii deschise, ateliere de lucru, vizite, drumeţii şi excursii tematice.

Popularizarea activităţilor din grădiniţă pe pagina de facebook a grădiniţei şi a grupei de copii.
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Învățător la început de drum

 

Rezumat: Absolvenților de facultate adesea li se reproșează faptul că în ciuda cunoștințelor teoretice vaste, competențele practice nu ating un nivel optim. Cu toate aceste,

odată ocupată o funcție, inclusiv aceea de profesor, absolventul este pus în fața faptului împlinit și cumva trebuie să facă față promovării. Pe principiul conform căruia

nimeni nu se naște învățat iau naștere câteva recomandări legate de activitatea practică a învățătorilor aflați la începutul carierei didactice. 

 

Cuvinte cheie: învățători, început de carieră didactică, competențe practice 

 

Fiecare cadru didactic prezintă, la început de drum, un bogat bagaj teoretic în ceea ce privește  metodele de predare, tipurile de întăriri, principiile didactice, noțiuni

teoretice precum educabilitate, ereditate, mediu etc. Însă, la început de drum, cadrul didactic se confruntă cu o serie de situații neprevăzute, pe care nu le-a întlnit în nicio

carte citită: cum să preiei controlul clasei de elevi, cum să le câștigi respectul, cum să le comunici părinților care, la rândul lor, au temperamente și personalități diferite iar

tu, dragă învățătorule, trebuie să te ridici la standardele lor încă din prima zi de școală. Nu este un proces ușor sau de scurtă durată, însă, anumite lucruri te vor ajuta să

faci față cu bine acestor provocări. Dacă te afli la începutul carierei didactice, următoarele rânduri îți sunt adresate:

1. Ai încredere în tine! Ai ales cea mai minunată profesie din lume: cea de învățător. Dacă polițiștii au de-a face zilnic cu infractori iar medicii văd boală și suferință la tot

pasul, tu, dragă învățătorule, în fiecare zi ți-e dat să vezi copilărie, zâmbete, inocență. Mai mult decât atât, lucrăm cu cea mai de preț comoară a fiecărui părinte.

2. Pregătește un mic discurs pentru prima întâlnire pe care o vei avea cu părinții. Folosește un limbaj simplu, elocvent, care să transmită faptul că ai lor copii se află pe

mâini bune. Fii atent la tonalitate, mimică și postură dar și la hainele și coafura ta. Orice detaliu contează. Repetă discursul cu voce tare. Te va ajuta să fii sigur pe tine și să
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mai diminuezi din doza de anxietate pe care o vei simți în fața publicului. Uneori prezentarea în fața părinților poate fi mai dificilă față de susținerea unui examen oral.

3. Fii calm și blând, dar ferm și constant. Să adopți o atitudine pozitivă, optimistă și, indiferent de situație, să nu te pierzi cu firea. Elevii au o vârstă fragedă, încă nu au o

experiență de viață suficient de bogată pentru a gestiona conflicte exterioare sau interioare, frustrări, emoții, teamă etc., de aceea uneori vor avea un comportament

neadecvat. Este normal. Respiră. Cere clarificări de la elevi pentru a avea o imagine cât mai exactă a ceea ce s-a întâmplat apoi, împreună cu elevii, analizează și găsește o

soluție. Nu folosi pedeapsa! Poate că pe termen scurt ți se va părea că funcționează însă o alternativă blândă asociată unei consecințe naturale, conștientizate, va ajuta ca

greșeala să se transforme într-un progres emoțional. De exemplu, Victor îl împinge pe Radu iar acesta din urmă se lovește, plânge, acuză dureri și amenință că va veni cu

părinții la școală. Elevii au mari așteptări de la tine, să îl pedepsești pe Victor, să îi dai „o lecție”. Asta vei și face. Vei da o lecție de viață tuturor mai presus de așteptările lor.

Reține: elevii îți vor analiza comportamentul și atitudinea și vor face la fel în alte situații similare. Mai întâi îți menții calmul, fără a lua partea vreunui elev. Îi evaluezi starea

lui Radu pentru a vedea dacă necesită sau nu îngrijiri medicale iar dacă starea sa este bună, ceri detalii pentru a avea o imagine de ansamblu a situației create, fără face

acuzații sau a plasa vina de la unul la celălalt. Apoi le prezinți elevilor varianta pe care ai înțeles-o. A procedat bine Victor? Ce altceva ar fi putut să facă? Vei fi surprins câte

variante dezirabile vei obține. Iar dacă elevii încă nu conștientizează alternativele, oferă-le tu câteva. Apoi subliniem consecința naturală a comportamentului agresiv: Radu s-

a lovit, îl doare, niciunuia nu îi place să fie lovit și să simtă durere, de aceea NU LOVIM (regula clasei), indiferent de situație. Acum Radu se simte mai bine însă putea să

se lovească grav, să fie nevoie să chemăm salvarea, să stea în spital, să primească tratament etc. Îi dorim asta lui Radu sau oricăruia dintre noi? Cum te-ai fi simțit,

Victor, daca Radu se lovea grav și avea nevoie de spitalizare? În felul acesta responsabilizăm elevii asupra consecințelor naturale ale comportamentelor lor. Credeți că o

pedeapsă ar fi ajutat? Pedeapsa nu îi face pe copii să își schimbe comportamentele deviante ci doar să fie mai precauți pentru a nu fi descoperiți.

Știu, vei pierde timp prețios, timp în care ți-ai propus să predai conținut însă, crede-mă că lecția pe care tocmai le-ai dat-o e mai prețioasă decât ceea ce aveai în planificare

pentru ora respectivă.

4. Fii respectuos cu părinții! Unii părinți sunt mai educați, unii mai răbdători, unii mai deschiși către tine și către școală însă vei da și peste acei părinți ostili, cu care îți este

greu să comunici. Reține: felul lor de a fi nu are legătură cu tine ci cu ei. De aceea, îți recomand să te comporți cât se poate de diplomat, să comunici asertivi și să nu cazi

în jocul lor. Da, e posibil ca unii dintre ei să aibă un caracter mai dificil, însă aveți amândoi același obiectiv: dezvoltarea armonioasă a copilului vostru. Folosește-te de orele

de consiliere pentru a te apropia de acești părinți pentru a înțelege de unde provine ostilitatea lor. O mamă care a suferit de pe urma învățătorului său va avea tendința să își

apere copilul chiar dacă nu are niciun motiv să o facă. Dar apropierea de mamă prin câteva discuții deschise va ajuta la stabilirea unei relații de încredere reciprocă extrem

de benefică actului educativ. Reține însă: majoritatea părinților sunt cooperanți, bine intenționați și veți face echipă bună împreună.

5. Nu folosi recompensele în exces! Recomandat ar fi să nu le folosești deloc deoarece fiecare elev este unic, are propriile capacități intelectuale și ritm de dezvoltare, de

aceea faptul că un elev învață mai repede tabla înmulțirii nu e cu nimic mai presus față de cel care o va învăța câteva săptămâni mai târziu. Însă știu că atunci când ești la

început de drum ai în mapa personală buline de toate culorile, stickere de toate formele, de aceea aș vrea să te învăț cum să le folosești fără a crea suferință în rândul

elevilor.

Nu da conotații negative bulinelor: bulina neagră pentru obrăznicie, bulina albastră pentru răspuns greșit. Interzis! Fiecare bulină are o conotație pozitivă, indiferent de

culoare sau formă.

Fie alegi ca fiecare elev să primească bulină, fie niciunul. Nu acorda buline doar elevilor cu rezultate foarte bune. Uneori aceștia nici nu muncesc prea mult deoarece

talentul îi ajută. Cu ce e vinovat un elev lipsit de talent pentru a fi sancționat astfel? Acordând astfel de întăriri doar după anumite criterii îi vei determina să aibă sentimente

negative față de colegi și față de tine.

Ceea ce poți face este să folosești un cod al bulinelor: bulina roșie – răspuns excelent, bulina albatră – atenție maximă, bulina galbenă – altruism etc. Crează un panou pe

care să expui aceste buline în dreptul fiecărui nume. Vei fi surprins cum elevii vor analiza ce buline trebuie să își adauge în „colecție”.

6. Adoptă o atitudine pozitivă și prietenoasă față de colegii tăi învățători, educatori și profesori. Într-o banală pauză de cafea vei afla informații valoroase legate de cum să

gestionezi anumite situații, cum să întocmești un document sau la ce simpozion să participi.

7. Învață-i pe elevi să fie ordonați. O clasă ordonată e mult mai primitoare. Dezordinea, în schimb, produce stres și tensiune. Elevii vor ști cum să își aranjeze cărțile și

caietele pe bancă astfel încât să fie aibă acces la ele cu ușurință.

8. Spre finalul orelor aminti-vă, împreună, lucrurile minunate de peste zi, ce au învățat ei atât în timpul orelor dar și în perioada pauzelor de recreație.

9. Înainte de a părăsi clasa, verifică dacă s-au îmbrăcat corespunzător vremii de afară. Învață-i să pășească spre hol și mai apoi spre curtea școlii într-un mod civilizat

pentru a evita ciocnirile cu ceilalți elevi.

10. Iar cel mai important sfat: CONEXIUNE! Conectează-te afectiv cu fiecare dintre ei și cu ei ca un tot. Se vor simți înțeleși, apreciați și vor veni cu drag la școală!

 

Prof. înv. Primar Bogdan Ionela 

e-mail: ionela11a@yahoo.com 

Școala gimnazială „N. Stoleru” Baia, jud. Suceava

 

Rezolvarea conflictelor la preadolescenți și adolescenți

 

Rezumat: Cu toate că atribuim involuntar termenului „conflict” conotații negative, acesta reprezintă o oportunitate pentru evoluție. De o importanță majoră sunt

modalitățile de rezolvare a conflictelor. Considerat unul dintre cele mai întâlnite comportamente deviante în mediul școlar, conflictul conduce adesea către agresivitate

verbală sau comportamentală, motiv pentru care studierea acestui fenomen la elevi este extrem de important. Se subliniază totodată importanța inteligenței emoționale în

rezolvarea conflictelor. 
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Cuvinte cheie: conflict, elevi, rezolvarea conflictelor 

 

În ciuda conotației negative pe care o atribuim termenului „conflict”, acesta este prezent în viața oricărei persoane, oricât de blândă sau înțeleaptă ar fi. Fie că ne referim la

cearta copiilor pentru o jucărie, la certurile  dintre adolescenți, la cele dintre îndrăgostiți sau la conflictele religioase, politice, etnice, fiecare persoană are nevoie de „un set”

de modalități/strategii, de preferat pozitive, de rezolvare a conflictelor. 

Termenul conflict își are originea în latinescul confligo, -ere care înseamnă a se lupta, a se bate, precum și  ciocnire, șoc, ceartă, luptă împotriva cuiva. Conform literaturii

de specialitate, conflictul este „un fenomen psihosocial tridimensional, care implică o componentă cognitivă (gândirea, percepția situației conflictuale), o componentă

afectivă (emoțiile și sentimentele) și o componentă comportamentală (acțiunea) (Mayer, 2000 apud Stoica-Constantin, 2004, p.20). 

Țepelea (2001) enumeră șase surse ale conflictului: nesatisfacerea nevoilor fundamentale, valori diferite, percepții diferite, interese diferite, resurse limitate, neîmplinirea

nevoilor psihologice. 

În mediul școlar conflictele fac parte din normalitate iar cauzele cele mai frecvente sunt: lipsa integrării în grup, diferența de valori (educație, apartenență la etnii diferite,

culturi diferite), imaginea de sine a copilului (sentimente de inferioritate, supraapreciere), lezarea stimei de sine (critică, constrângere, minimalizarea reușitelor), comunicarea

absentă, deficitară sau ineficientă (limbaj inadecvat nivelului de dezvoltare al copilului, limbaj care îi lezează sentimentele), sistemul de relații din grup (autoritate/supunere,

confruntare între egali), agresivitatea verbală și fizică, violența; problemele personale, familiale ale elevilor/cadrelor didactice (Ciubotaru, 2003). 

Shapiro (1998) scoate în evidență partea pozitivă a conflictelor:

conflictele sunt necesare pentru dezvoltare și maturizare. Modul în care o persoanã face fațã conflictelor constituie un aspect important al propriei personalitãți;

cunoașterea de sine și înțelegerea propriului eu contribuie la posibilitatea de a face fațã în mod constructiv conflictelor;

orice conflict are un potențial pozitiv. Indiferent dacã conflictul este sau nu soluționat, existã o bazã pentru recunoașterea și înțelegerea reciprocã a nevoilor și

dorințelor; relațiile pot fi pãstrate sau întãrite;

conflictele nu pot fi soluționate fãrã o interacțiune pozitivã, care este o formã a comunicãrii;

este nevoie de anumite competențe pentru ca un conflict sã devinã o experiențã de maturizare și dezvoltare;

aceste competențe pot fi învãțate.

  

Rezolvarea conflictelor reprezintă ”lichidarea conflictului prin metode analitice, care presupun accelerarea la rădăcina problemei și obținerea unui rezultat ce este văzut de

ambele părți ca fiind o soluție permanent a problemei” (Burton, 1988, apud Stoica-Constantin, 2004). 

Van de Vliert (1997, apud Stoica-Constantin, 2004) prezintă cinci moduri de rezolvare a conflictelor: evitare (prevenirea sau încheierea eforturilor, negarea existenței

problemei sau neacordarea de atenție acelei probleme), acomodare (renunțare, abandon), compromisul (demers către un rezultat reciproc acceptat, fiecare participant face

concesii), rezolvarea problemei (o strategie de tip victorie-victorie), lupta, stilul victorie-înfrângere ( de la lupta indirect la lupta direct ce presupune limbaj sau acte

agressive). 

  

Factori care influențează rezolvarea conflictelor 

Genul subiecților - fetele au o tendințã mai mare spre alegerea unor strategii ușoare în conflict, ca reconcilierea, asociatã cu cedarea teritoriului, în scopul pãstrãrii relației.

Băieții sunt mai ostili, mai suspicioși și au mai multe resentimente decât celelalte grupuri (Boza, 2001). 

Persoana cu care se intră în conflict - adolescenții își rezolvã conflictele cu pãrinții prin evitare și acomodare, iar conflictele cu prietenii prin compromis. Concluziile

cercetãrii ilustrtează cã bãieții folosesc forțarea în rezolvarea conflictelor cu persone de același sex și evitarea în rezolvarea conflictelor cu personae de sex opus (Tezer,

2001). Weinstock (2000) a identificat corelații între conflictele cu prietenii și stilul cognitiv al subiecților. 

Inteligența emoțională – Competențele sociale reprezintă o componentă a inteligenței emoționale, motiv pentru care elevii cu inteligență emoțională ridicată vor menține

relații pozitive cu colegii, rezolvând conflictele prin colaborare și acomodare. În schimb, elevii cu un nivel scăzut al inteligenței emoționale au aptitudini sociale mai puțin

dezvoltate, de aceea încearcă să își impună punctul de vedere prin forțare, în defavoarea păstrării unei relații armonioase. (Alexandru și Puzdriac, 2008). 

Tipul persoanei din conflict – Compromisul este strategia utilizată preponderant în conflictele cu prietenii iar în conflictele cu colegii se recurge la forțare (Alexandru și

Puzdriac, 2008). Specific preadolescenței și adolescenței este valorizarea relațiilor cu egalii, cu prietenii datorită acestei vârste de „grație socială” în care cel mai important

rol îl joacă încrederea și loialitatea. În plus, conformismul față de grup îi determină pe aceștia să accepte și alte opinii și să renunțe la propriul punct de vedere cu scopul de

a fi acceptați de către ceilalți membri (Tezer, 2001). „Școala este un univers social, un spațiu interpersonal ce permite exersarea relațiilor sociale și adaptarea la mediu. În

acest spațiu elevii încearcã sã-și afirme identitatea, sã dobândeascã un statut, sã se adaptaze. De aceea recurg la metode mai agresive (limbaj agresiv, porecle, intimidare,

loviri) de manifestare și de rezolvare a conflictelor. Influențați și de mass-media, elevii considerã cã agresivitatea verbalã și fizicã este mijlocul de afirmare a identitãții și de

rezolvare a conflictelor” (Alexandru și Puzdriac, 2008, p. 97). 

Genul elevilor – În general băieții folosesc forțarea iar fetele acomodarea atunci când întâmpină un conflict (Alexandru și Puzdriac, 2008). Băieții sunt orientați către

recurgerea la agresivitate (Boza, 2001; Tezer, 2001). În plus, băieții au un stil „restrictiv” de a interacționa, bazat pe status și nu pe relație (Maccoby, 1990 apud Alexandru

și Puzdriac, 2008). 

  

  

Factori care NU influențează rezolvarea conflictelor 

Vârsta – Preadolescenții și adolescenții folosesc aceleași strategii de rezolvare a conflictelor. Ambele categorii de elevi valorizează prietenia și relațiile cu egalii mai mult decât

relațiile cu alte categorii de personae (Alexandru și Puzdriac, 2008). 

  

Studiul condus de Alexandru și Puzdriac (2008) scot în lumină realitatea tristă a învățământului românesc: dintre cei 300 de elevi participanți la cercetare doar 4 au obținut

un scor peste medie la testul de inteligență emoțională. Accentul cade pe dezvoltarea inteligenței prin acumularea de cunoștințe teoretice în defavoarea unor competențe
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sociale și emoționale precum abilități de relaționare pozitivă, de rezolvare a conflictelor, de managementul emoțiilor, adică pe componentele inteligenței emoționale. Astfel

conflictele elevilor conduc către forțare, adică amenințare, ceartă, violență fizică și verbală. 

Inteligența emoțională reprezintă cheia diminuării agresivității în rândul elevilor prin învățarea alternativelor de rezolvare a conflictelor. 

Fiecare elev este unic datorită caracteristicilor sale precum dezvoltare fizică, emoțională, intelectuală, condițiilor sociale ale mediului de proveniență, nivelului de trai și de

educație al părinților etc. În combaterea agresivității trebuie să ținem seama de toate aceste aspecte deoarece fiecare influențează într-o mai mică sau mai mare măsură atât

comportamentul disfuncționale cât și procesul de înlocuire a acestora cu atitudini și comportamente funcționale. Este important de analizat dacă agresivitatea elevului nu

constituie, de fapt, un comportament funcțional mediului din care face parte. Este posibil ca acesta să ducă o luptă de supraviețuire, să folosească agresivitatea pentru a-și

satisface nevoile de bază. Există numeroase cazuri de acest fel atât în rândul copiilor instituționalizați cât și în cadrul familiilor cu antecedente penale și cu o situație

materială precară. Fără a lua măsuri adecvate în timp util, acești tineri vor comite grave infracțiuni deoarece agresivitatea este calea pe care o cunosc cel mai bine pentru a

supraviețui. Cadrele didactice au rolul de a forma „generația de mâine” iar rezolvarea conflictelor reprezintă o abilitate importantă pe care trebuie să o dobândească fiecare

elev deoarece viața este presărate cu conflicte, benefice, de altfel, fără de care evoluția nu ar putea avea loc. Cu toate că profesorii vin cu pedepse ca modalități de

combatere a agresivității din școli, rezultatele întârzie să apară. Elevul agresiv percepe pedeapsa tot ca o formă de agresiune, manifestarea puterii celui mai mare asupra celui

mai mic. Asfel îi întărim convingerea că agresivitatea este cheia rezolvării propriilor probleme. O alternativă ce durează însă rezultatele sunt pe măsura așteptărilor este

dezvoltarea inteligenței emoționale, adică abilitatea de a percepe cât mai corect emoțiile și de a le exprima, abilitatea de a genera sentimente atunci când ele facilitează

gândirea și abilitatea de a cunoaște, de a cunoaște emoțiile și de a le regulariza pentru dezvoltarea intrapersonală, interpersonală, stimularea adaptabilității, controlul stresului

și îmbunătățirea dispoziției generale (Salovery și Mayer, 1990). 
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Educația românească și problematica contemporană

 

Rezumat: ,,Ființa umană nu poate deveni om decât prin educaţie”- spunea Immanuel Kant în scrierile sale filozofice. Prin urmare, ,,tot ceea ce înseamnă umanitate și

tot ceea ce este mai frumos și mai valoros în om, adică limbajul şi gândirea, sentimentele, arta, morala, nimic nu se poate vedea concret” fără educaţie și prin prisma

acesteia se vizualizează  menirea educaţiei care este aceea ,,de a înălţa pe culmi mai nobile de viaţă ființa umană, comunitatea etnică şi umanitatea, în general, prin

cultivarea valorilor sufletului”. 

  

Cuvinte cheie: educație contemporană, globalizare, inovație, reforme curriculare, noile educații. 

  

Educaţia reprezintă unul dintre fenomenele cele mai importante care a apărut în același timp cu societatea umană, cu evoluția acesteia, suferind pe parcursul dezvoltării sale,

modificări semnificative și prospective. Pornind de la acţiunea empirică de pregătire a tinerei generaţii pentru viaţa socială și culturală, dar și pentru viața morală, educaţia a

parcurs un drum foarte lung devenind o adevărată ştiinţă cu statut propriu, de sine stătător. Epoca contemporană a informatizării, a tehnologizării, a călătoriilor

interplanetare, a interdependenţelor culturale, economice sau de altă natură, epoca aceasta aflată în plină globalizare culturală, pune unele probleme cu care omenirea nu s-a

mai confruntat niciodată în istoria sa, de-a lungul existenței. Obiectivată în cele trei ipostaze (formală, nonformală şi informală), educaţia contemporană este chemată și

îndrumată să formeze personalităţi uşor adaptabile la aspectul de noutate, personalități creative şi responsabile, care să achiziționeze competențele fundamentale de integrare

socială. 

            Realitatea lumii contemporane demonstrează că rolul instituțiilor de învățământ nu numai că nu s-a diminuat, ci a devenit tot mai complex. Ideile libertăţii şi

descătuşării, ale umanismului şi creativităţii în educaţie ne îndeamnă să distrugem zidul de nepătruns al gândirii materialiste și eronate care ani în şir a creat stereotipii

greșite. În actualul context educațional, avem nevoie cu toții, cadre didactice și elevi în același timp, de o educaţie dinamică, centrată pe elev, formativă, focusată pe valorile

autentice ale spiritualității morale și etice. În societatea românească de astăzi, caracterizată prin mobilitate economică, prin politică şi cultură, noua ordine instructiv-

educativă nu se concepe fără avangarda mişcării pedagogice teoretice şi a praxis-ului educaţional. Specialiştii în domeniul științelor educației sunt de acord cu patru teze pe

care trebuie să se bazeze acţiunea constructivă actuală, și anume:

educaţia contemporană aflată în centrul preocupării tuturor popoarelor lumii;
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învăţământul trebuie să fie considerat în orice societate, și peste tot în lume, ca un ansamblu omogen, care să reflecte indisolubil nevoile societăţii şi mijloacele de care

dispune pentru satisfacerea acestor nevoi;

criza existentă în educație se manifestă din două puncte de vedere, și anume: decalajul existent între aspiraţiile indivizilor care studiază într-un sistem de învățământ şi

nevoile societăţii din care acesta face parte, pe de o parte, şi capacităţile sistemului de învăţământ, pe de altă parte, dar şi prăpastia existentă între ţările în curs de dezvoltare

şi cele industrializate, cu un nivel ridicat de civilizație. 

Prin urmare, marile probleme cu care se confruntă omenirea la nivel global, cer o rezolvare urgentă a acestor nevoi, prin folosirea celor mai eficiente mijloace şi forme de

educaţie. Se crede că abandonarea valorilor tradiţionale și culturale ale educaţiei, lipsa unui sistem axiologic de educaţie prin valori şi pentru valori şi criza de conştiinţă

morală şi spirituală a adus şcoala şi educaţia contemporană în faţa imperativelor lumii actuale. Pe de altă parte, s-a considerat că dezvoltarea nu poate fi autentică fără pace

între popoare, că pacea nu poate fi autentică fără respectarea drepturilor individului şi asigurarea libertăţilor fundamentale ale tuturor oamenilor, că, la rândul lor, toate aceste

libertăţi şi drepturi sunt doar simple iluzii acolo unde domneşte foametea, mizeria şi analfabetismul. 

            A. Toffler opina că trebuie create așa zisele „consilii ale viitorului”, consilii care au nevoie de niște planificatori profesionişti, dar şi de studenţi, de tineri care caută

să îndeplinească toate responsabilităţile pe care le au şi le văd ca fiind aducătoare de beneficii şi de satisfacţii în activitatea profesională. Pe de altă parte, conceptul amintit s-

a impus şi este folosit și astăzi în mod frecvent. El scoate în evidență caracteristicile acestei problematici, care se impune atât colectivităţilor naţionale, cât şi grupurilor şi în

cele din urmă persoanelor. 

În general, problematica lumii contemporane în cadrul educației prezintă următoarele aspecte importante, și anume:

are un caracter universal,  deoarece nici o ţară de pe glob şi nici o regiune nu se poate situa în afara acestei problematici;

se poate observa caracterul global al problematicii educației, în sensul că ea afectează toate sectoarele vieţii sociale și economice, reprezentând o sursă de probleme

deschise şi, în unele cazuri, de dificultăţi atât pentru sfera vieţii materiale, cât şi pentru cea a vieţii spirituale;

există o evoluţie rapidă şi uneori greu previzibilă, ceea ce explică faptul că oamenii se văd puşi în faţa unor situaţii complexe pentru care nu sunt pregătiţi să acționeze în

nici un fel, pentru abordarea  cărora nu au metode sau soluţii potrivite;

are un caracter pluridisciplinar, cu conexiuni puternice şi numeroase în faţa acestor demersuri epistemologice. Prin urmare, oamenii, tentaţi fiind să folosească

demersuri unidisciplinare şi nu pluridisciplinare, se văd dezorientaţi și nu știu încotro să se îndrepte;

  în general, are un caracter prioritar şi presant, în sensul că presiunile exercitate asupra comunităţii mondiale şi a fiecărei comunităţi naţionale în parte sunt foarte

puternice, de neînvins, cerând răspunsuri prompte, multă ingeniozitate şi multe eforturi financiare importante.

             Se poate observa că viitorul educaţiei reprezintă o prioritate a comunităţii mondiale, globale, naţiunile au nu numai dreptul, dar şi datoria de a se sprijini reciproc

pentru ca prin educaţie, prin cultură şi prin ştiinţă să ajungă la pace, progres şi prosperitate şi nu la haos, la dezumanizare, la disperarea provocată de un mediu în continuă

degradare.                                         

 Unul dintre elementele definitorii ale societăţii noastre contemporane este schimbarea. Noul mileniu în care păşim cu toții a moştenit însă multe probleme sociale, dar și

probleme economice şi politice, care, deşi au marcat în mare măsură ultima jumătate de secol, sunt departe de a-şi fi găsit soluţiile. Dintre aceste probleme care există pe

plan mondial pot fi menționate câteva, și anume: terorismul internaţional, discriminarea, rasismul, creşterea numărului săracilor, a analfabeţilor şi a şomerilor, lipsa locurilor

de muncă etc. 

Se știe că analfabeţi nu sunt doar cei ce nu ştiu să scrie şi să citească, ci şi cei care au deficienţe în cunoştinţele de bază, lipsuri în cunoștințele minimale, vorbindu-se de

analfabetismul funcţional, iar mai nou şi de cel computerial pentru că trăim într-o eră a informației în care dacă copilul nu știe să folosească calculatorul este grav. 

Educaţia caută, în general, să contribuie la ameliorarea acestor probleme prin acţiuni specifice de prevenţie și de corectare. Datorită eşuării în a găsi soluţii putem spune că

educaţia se află în situaţie de criză. Prin criză se înţelege decalajul dintre rezultatele învăţământului şi aşteptările societăţii contemporane. Dintre soluţiile generale și specifice

care ar putea exista, putem menționa câteva: 

      - o serie de inovaţii în conceperea şi desfăşurarea proceselor instructiv-educative; 

      - introducerea noilor tipuri de educaţie în programele şcolare din cadrul sistemului de învățământ al fiecărei țări; 

      - întărirea legăturilor dintre acţiunile şcolare şi cele extrașcolare; 

      - formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice; 

      - colaborarea dintre cadre didactice, elevi, părinţi şi responsabilii de la nivel local; 

      - organizarea schimburilor de informaţii între statele europene, schimburile de experiență; 

      - regândirea procesului de educaţie în vederea integrării cu succes a  tinerilor în viaţa profesională şi socială ulterioară. 

      Impasul în care a intrat şcoala contemporană a fost provocat de trei categorii de explozii: explozia cunoştinţelor, explozia demografică şi explozia aspiraţiilor. Datorită

dezvoltării rapide a ştiinţei şi tehnicii, a informaticii, s-a acumulat o imensă cantitate de informație care depăşeşte posibilităţile de asimilare oferite de tehnicile de instruire din

trecut. 

            În vederea facilitării adaptării la schimbare continuă, ideal ar fi ca educaţia să asimileze direcţia, conţinutul şi ritmul dezvoltării sociale, să-şi prefigureze conţinutul

în funcţie de exigenţele societăţii viitoare, să pregătească omul pentru a se adapta la schimbare, prevenindu-se sau limitându-se stresul schimbării. Prin urmare, modalitatea

de dezvoltare a lumii contemporane este legată foarte mult de modul în care educaţia poate să satisfacă cerinţele acestei dezvoltări a societății. 

          Toate răspunsurile educaţiei se situează pe două mari planuri: unul al lărgirii ariei şi conţinuturilor educaţiei şi altul reprezentat de inovaţiile în conceperea şi efectuarea

proceselor educative. În primul caz se impune o elaborare riguroasă a educaţiilor, iar în al doilea caz se impune problema regândirii procesului de educaţie, în privinţa

orientării, dimensionării, instrumentalizării elementelor de conţinut, în vederea integrării tinerei generaţii în viaţa socială prin intermediul profesiunii. 

            Majoritatea problemelor lumii contemporane au impus constituirea unor noi tipuri de educaţie dintre care se pot aminti câteva, și anume:

educaţia ecologică;

educaţia pentru pace şi cooperare;

educația pentru timpul liber;
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educaţia pentru participare şi democraţie;

educaţia pentru sănătate;

educaţia interculturală;

educaţia demografică;

educaţia economică şi casnică modernă;

educaţia pentru drepturile omului;

educaţia pentru schimbare şi dezvoltare;

educaţia pentru comunicare şi mass-media;

educaţia nutriţională;

educaţia pentru pace etc.

Noile educaţii s-au impus într-un timp foarte scurt, dat fiind faptul că ele corespund unor trebuinţe de ordin sociopedagogic din ce în ce mai bine conturat. Fără îndoială,

lista noilor educaţii nu se încheie aici. Proliferarea lor creează dificultăţi autorităţilor în ceea ce priveşte includerea acestora în planurile de învăţământ preuniversitar. 

Conţinuturile, finalităţile şi obiectivele noilor educaţii propun un demers prin care educaţia încearcă să răspundă exigenţelor lumii contemporane şi să producă o schimbare a

actului instructiv-educativ în favoarea educaţiei bazată pe învăţare inovatoare, societală şi adaptabilă. 

Prin urmare, noile educaţii sunt definite la nivelul programelor şi a recomandărilor UNESCO ca răspuns la imperativele lumii contemporane în plină globalizare. Procesul

declanşat stimulează trecerea de la demersurile specifice la abordările globale, interdisciplinare şi permite aprofundarea unor probleme sociale care cer soluţii concrete:

democraţia, pacea, mediul natural, alimentaţia, sănătatea etc., toate aceste educaţii trebuie să fie gândite în condiţiile optimismului pedagogic, putând facilita descoperirea

răspunsurilor la problemele cu care se confruntă fiecare generaţie în parte. 

Modalitățile de a grupa sau de a prezenta noile tipuri de conţinut variază, dar obiectivele lor sunt similare. Şcoala contemporană nu mai poate ocoli această problematică

interdisciplinară care este a tuturor profesiunilor şi a tuturor cetăţenilor capabili să-şi îndeplinească rolurile sociale, etice şi politice care le revin. 

Introducerea noilor educaţii în cadrul sistemului de învățământ se face prin intermediul a două strategii importante, și anume:

prima  strategie urmărește promovarea unor modele noi consacrate diferitelor educaţii mergând până la crearea unor noi discipline mai cuprinzătoare (educaţia civică,

educația finaciară, educaţia cetăţenească, educaţia globală etc.);

a doua strategie presupune infuzia de elemente noi în conţinuturile tradiţionale, strategie adoptată în multe ţări, inclusiv în România.

            În pofida situaţiei paradoxale în care se găseşte, cu toate obstacolele cu care se confruntă, educaţia este invitată să pregătească într-o manieră activă, mai

constructivă şi mai dinamică, generaţiile viitoare. În concluzie, în aceste condiţii noile educaţii vin să pregătească un comportament corespunzător, adică raţional care să

atenueze în parte ceea ce va urma pe viitor.    
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Activități de învățare interdisciplinară 

 

Rezumat:  Promovarea interdisciplinarității în învățământul românesc actual reprezintă o necesitate impusă care asigură succesul în activitățile de la clasă. Elevii trebuie

sa fie dirijați în a corela interdisciplinar  informațiile obținute din lecții.Abordările didactice interdisciplinare îi aduc pe elevi mult mai aproape de realitatea

înconjurătoare, dezvoltându-le în același timp o gândire flexibilă și creatoare. 

 

Cuvinte cheie: interdisciplinaritate, activități de învățare 

 

În dicționarul explicativ al limbii române cuvântul interdisciplinaritatea se referă la un  transfer de concepte și metodologie dintr-o disciplină în alta pentru a permite

abordarea mai adecvată a problemelor 

În vederea pregătirii copiilor pentru a face faţă cu succes provocărilor lumii contemporane, şcoala trebuie să pună accentul pe formarea la aceştia de competenţe, atitudini

transversale şi 

Abordarea interdisciplinară presupune dezvoltarea capacităţii de a transfera rapid şi eficient,de a sintetiza şi de a aplica cunoştinţe, deprinderi, competenţe acumulate prin

studierea diverselor discipline în vederea rezolvării unor situaţii 

Activitățile interdisciplinare contribuie la formarea unor deprinderi de învățare activă,afirmarea comportamentului elevilor.Interdisciplinaritatea presupune transferul 
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metodelor dintr-o disciplină în alta,căutându-se teme comune mai multor discipline,care pot conduce la realizarea competențelor generale și specifice. 

  

Curriculum integrat se bazează pe:

5. combinarea şi punerea în relaţie a obiectelor de studiu;

5. stabilirea de relaţii între concepte, fenomene şi procese din domenii diferite;

5. corelarea rezultatelor învăţării cu situaţiile din viaţa cotidiană;

5. centrarea pe activităţi integrate, de tipul proiectelor;

6. principiile organizatoare ale curriculumului sunt unităţile tematice, conceptele sau problemele;

5. flexibilitatea în gestionarea timpului şcolar şi în gruparea elevilor;

           În abordarea integrată a curriculumului se disting mai multe trepte: monodisciplinaritatea,  multidisciplinaritatea,  pluridiciplinaritatea, interdisciplinaritatea, 

transdisciplinaritate. 

          Activitățile de învățare interdisciplinară au o serie de avantaje:

5. încurajarea învăţării prin cooperare și pe bază de proiecte

5. permite colaborarea directă şi lucrul în echipă între specialiştii mai multor discipline;

5. contribuie la crearea unor structuri mentale şi acţional-comportamentale flexibile şi integrate, cu mare potenţial de transfer şi adaptare.

 Exemple de activități de învățare interdisciplinară: 

1.Comunicare în limba română 

Unitatea tematică :Toamna,mândră,harnică 

Scopul fundamental:Identificarea semnificației unui mesaj oral și formularea unor enunțuri proprii în diverse situații de comunicare 

Discipline corelate/Conținuturi integrate:

5. cunoașterea mediului-Plante care cresc la câmpie și munte

5. matematică-Numerele în concentrul 0-100,adunări fără trecere peste ordin

5. abilități practice-Colaj din Frunze uscate

5. educație plastic-Culori calde/culori reci

Modalităti de realizare a temei propuse:

5. Joc de descoperire a temei(rebus,ghicitori)

5. Alegerea grupelor după culori sau forma frunzei

5. Explicarea cerințelor

5. Munca în echipă,în perechi sau individual

6. Evaluarea

2. Comunicare în limba română 

Unitatea tematică: Să fim mai buni 

Scopul fundamental: formarea deprinderilor de citire corectă, curentă și conștientă 

Discipline corelate/Conținuturi integrate:

5. comunicare în limba română-Grupul de litere ge

5. matematică-Șiruri de numere

5. dezvoltare personală-Bunătate/răutate

5. abilități practice-Animăluțe din role de hârtie
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Modalităti de realizare a temei propuse:

5. Joc de descoperire a temei (Așa Da/Așa Nu)

5. Constituirea  grupelor

5. Explicarea sarcinilor

5. Munca în echipă,pe grupe sau individual

6. Evaluarea

    Avantajele învățării la nivel interdisciplinar  pot fi în mare parte  următoarele:

încurajarea colaborarii directe și a schimbului între specialiști care provin din discipline diferite

centrarea procesului de instruire pe învățare,pe elev

crearea unor structuri mentale și comportamentale flexibile și integrate,cu potențial de transfer și adaptare

         Închei prin a spune că activităţile de dezvoltare  a limbajului, dacă sunt bine planificate şi desfăşurate, duc la integrarea cu succes a elevilor  în mediul şcolar, și nu în

ultimul rând îmbogățirea vocabularului sub aspect fonetic,lexical și gramatical. 

 

Bibliografie: 
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Inteligența emoțională și rezultatele școlare

 

Rezumat: Între inteligența emoțională și rezultatele școlare se stabilește o relație directă, fapt demonstrat de studii științifice. În plus, inteligenșa emoțională permite o mai

bună adaptare la viața socială și după încheierea studiilor, fiind o condiție a succesului. Îngrijorător însă este faptul că un număr foarte mic de elevi ating un nivel optim

al inteligenței emoționale. Sunt cadrele didactice pregătite să echilibreze balanța? 

 

Cuvinte cheie: inteligența emoțională, rezultate școlare, elevi 

 

Învățământul românesc este centrat pe stimularea capacității cognitive (IQ) și mai puțin pe inteligența emoțională iar programele școlare încărcate reprezintă dovada cea mai

vie că elevii sunt solicitați să rețină foarte multe informații teoretice. În acord cu această constatare este și studiul derulat de Alexandru și Puzdriac (2008) în cadrul căruia

dintre cei 300 de participanți preadolescenți și adolescenți doar 4 au obținut un scor peste medie la proba de Inteligență Emoțională. 

Încă de pe vremea în care conceptul de inteligență emoțională nu era cunoscut în România, se vehicula o zicală: aceea că elevii cu rezultate medii se vor descurca mai bine

în viață comparativ cu cei cu rezultate școlare foarte bune. Personal, cu toții cunoaștem elevi sau studenți geniali care nu au reușit să își valorifice potențialul pe piața

muncii precum și foști elevi mediocri cu cariere de succes. În încercarea de a găsi un răspuns, specialiștii din domeniul psihologiei afirmă că mediul educațional și cel social

sunt calitativ diferite. Dacă mediul școlar propune probleme bine definite cu număr prestabilit de răspunsuri corecte, mediul social oferă probleme slab definite, ce permit

abordarea din diferite perspective și pentru care nu există o soluție perfectă, soluția optimă fiind cea cu cele mai puține dezavantaje. Maria Pleșca (2016) afirmă că „din

dorința de a depăși acest paradox, cercetătorii au introdus o serie de termeni noi, printre care și inteligența emoțională”. 

 

P. Salovey şi J.D. Mayer (1990; 1993) consideră că inteligenţa emoţională implică abilitatea de a percepe cât mai corect emoţiile şi de a le exprima, abilitatea de a genera

sentimente atunci când ele facilitează gândirea şi abilitatea de a cunoaşte, de a percepe emoţiile şi de a le regulariza, pentru: 

a) aspectul intrapersonal: conştientizarea propriilor emoţii, optimism (asertivitate), respectul de sine, autorealizare, independenţă; 

b) aspectul interpersonal: empatie, relaţii interpersonale, responsabilitate socială; 

c) adaptabilitate: rezolvarea problemelor, testarea realităţii – abilitatea de a stabili, a evalua corespondenţele între ceea ce înseamnă o experienţă şi care sunt obiectivele

existente; flexibilitate – abilitatea de a-ţi ajusta gândurile, emoţiile şi comportamentul pentru a schimba situaţia şi condiţiile; 

d) controlul stresului: toleranţa la stres controlul impulsurilor; 

e) dispoziţia generală: fericire – abilitatea de a te simţi satisfăcut de propria viaţă, de a te simţi bine singur şi împreună cu alţii; optimism – abilitatea de a vedea partea

frumoasă a vieţii. 

 

Conform viziunii lui Daniel Goleman, constructele care compun această formă a inteligenţei sunt: conştiinţa de sine (încredere în sine), autocontrolul (dorinţa de adevăr,
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conştiinciozitatea, adaptabilitatea, inovarea), motivaţia (dorinţa de a cuceri, dăruirea, iniţiativa, optimismul),  empatia (a-i înţelege pe alţii, diversitatea, capacitatea politică),

aptitudinile sociale (influenţa, comunicarea, managementul conflictului, conducerea, stabilirea de relaţii, colaborarea, cooperarea, capacitatea de lucru în echipă) (Goleman,

2001 ). 

Goleman consideră că, pentru a reuşi în viaţă, fiecare dintre noi ar trebui să înveţe şi să exerseze principalele dimensiuni ale inteligenţei emoţionale: conştiinţa propriilor

emoţii, controlul emoţiilor, motivarea personală (exploatarea, utilizarea emoţiilor în mod productiv), empatia (citirea emoţiilor), dirijarea relaţiilor interpersonale (Goleman,

2001). 

 

În studiul derulat de Maria Pleșca (2016), din totalul de 120 de studenți participanți, un număr de  50 au obținut scoruri sub medie la proba de inteligență emoțională,

numărul acestora însemnând un procent de 41%. Rezultate medii au obținut 37% dintre participanți, peste medie 21% iar excepțional 1%. Așadar, 41% dintre studenții

participanți se caracterizează prin control slab al emoțiilor (toleranță scăzută la frustrare, tendințe autodistructive, incapacitatea de a-și stăpâni mânia), un nivel empatic

scăzut (capacitate slabă de a discrimina stările afective ale celorlalți, de a învăța să îi asculte pe ceilalți sau de a fi în stare să privească din perspective celuilalt), dirijare şi

conducere precară ale relaţiilor interpersonale (lipsa abilităților de a rezolva conflictele, lipsa asertivităţii, a abilităţii de a comunica, de a negocia neînţelegerile etc.), o slabă

conştientizare a propriilor emoţii (greutate în a recunoaşte sau a denumi diferite stări afective, nu pot să realizeze diferenţa între cuvintele care exprimă stări afective şi

cuvintele care exprimă gânduri sau acţiuni, nu au abilitatea de a accede sau genera sentimente, atunci când ele facilitează gândirea, nu au abilitatea de a cunoaşte şi înţelege

emoţiile şi de a le uniformiza, pentru a facilita dezvoltarea emoţională şi intelectuală, nu înţeleg cauzele emoţiilor, nu fac diferenţa între sentimente, senzaţii şi acţiuni)

(Pleșca, 2016). 

Conform studiului lui Pleșca (2016), legătura dintre inteligența emoțională și performanța academică este una foarte strânsă. În acest sens, studenții care au un nivel ridicat

al inteligenței emoționale au performanțe academic semnificativ mai bune față de cei care au un nivel scăzut al inteligenței emoționale. Autoarea concluzionează astfel:

„Dezvoltarea inteligenţei emoţionale în şcoală, universitate permite punerea în valoare a aptitudinilor intelectuale, a creativităţii, asigurând mai târziu reuşite în plan

professional” (Pleșca, 2016, p. 5). 

Cu toate că aceste rezultate au fost obținute în mediul universitar, mediul preuniversitar este cel care ar putea oferi suficiente activități educaționale centrate pe inteligența

emoțională care, pe lângă faptul că îi ajută pe elevi să obțină rezultate școlare bune, le vor fi de un real folos după finalizarea studiilor. 

 

Programele școlare încărcate ne determină să amânăm orice încercare de a educa inteligența emoțională. Ajutați de o scurtă trecere în revistă a studiilor științifice care

evidențiază importanța și necesitatea dezvoltării inteligenței emoționale vom reuși, împreună, să stabilim un echilibru între cele două tipuri de inteligență: cognitivă și

emoțională, indispensabile pentru reușita în viață. Pentru a crește nivelul de inteligență emoțională a elevilor trebuie ca mai întâi cadrul didactic să aibă un nivel ridicat al

acesteia deoarece așa cum cercetările arată că starea emoțională a liderului influențează echipa și organizația din care face parte, la fel și emoțiile profesorului, precum și

capacitatea sa de gestionare a emoțiilor sale și pe ale celor din jur are un mare impact asupra clasei sale de elevi. De această transmitere din partea profesorului și preluare

de către elevi a stării emoționale este responsabil sistemul limbic care ne permite să ne reglăm emoțiile și să le acordăm în funcție de ce simțim în jurul nostru. Astfel atunci

când o persoană transmite anumite semnale, cei din jur le recepționează, producându-se schimbarea emoțională. Interesant este că în ciuda faptului că simțim această

funcție a creierului, de cele mai multe ori nu suntem conștienți de procesul ce are loc. Putem experimenta o anumită stare emoțională fără să ne dăm seama care este

motivul pentru care simțim respectiva emoție. 

 

Așadar, sunt oare cadrele didactice pregătite să stimuleze inteligența emoțională a elevilor? 
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Educația nonformală prin turism

 

Rezumat: Educaţia nonformală include un ansamblu de acţiuni educative, organizate, care se desfăşoară într‒un cadru instituţionalizat dar în afara sistemului de

învăţământ. Activităţile specifice acestei educaţii sunt activităţi plăcute şi motivante pentru elevi, sunt activităţi extra–para‒perişcolare de o mare flexibilitate, ce vin în

întâmpinarea intereselor variate şi individuale ale elevilor, completând instruirea din cadrul sistemului tradiţional de învăţământ. 

  

Cuvinte cheie: educație, nonformal, turism, activități, extrașcolar, elevi. 
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Conceptul de educaţie nonformală a apărut la sfârşitul anilor '60 ca o completare la educaţia formală dobândită în şcoli. Acest tip de educaţie a existat dintotdeauna, iar

caracterul de noutate îl dă maniera de organizare şi planificare a activităţilor care au în final efecte formative. 

            Termenul îşi are originea în cuvântul latin "nonformalis", care înseamnă în afara unor forme oficial organizate pentru un anumit gen de activitate. 

            Educaţia nonformală are la bază două tipuri de activităţi:

activităţi extradidactice: cercuri pe discipline, concursuri, olimpiade, ansambluri sportive şi artistice etc.;

activităţi extraşcolare: vizite la muzee, excursii, proiecte de ecologie, vizite la teatre, vizite la biblioteci, vizionări de filme, vizionări de filme documentar–ştiinţifice etc.

Avantajele educaţiei nonformale sunt: 

–lărgirea orizontului cultural; 

–dobândirea deprinderilor practice din diverse domenii; 

–completarea cunoştinţelor pentru formarea profesională; 

–posibilitatea de iniţiere într–o altă activitate; 

–dezvoltarea unor aptitudini şi capacităţi; 

–spijinirea alfabetizării populaţiei defavorizate. 

Fiind un proces greu de măsurat, principalul dezavantaj al educaţiei nonformale este lipsa unei evaluări sistematice şi obective ce poate afecta progresul educaţional al

educabililor. Aceasta presupune orientarea către realizarea unei alternanţe între educaţia nonformală şi cea formală. 

Educaţia nonformală răspunde cerinţelor de învăţare ale tinerilor şi adulţilor având în vedere: 

–educaţia "complementară"(paralelă cu şcoala şi adresându–se elevilor); 

–educaţia "suplimentară"(pentru cei care şi–au întrerupt prematur studiile); 

–educaţia de "substituţie"(pentru cei analfabeţi). 

            Trăsăturile specifice acţiunilor incluse în cadrul educaţiei nonformale sunt:

1. Caracterul opţional al activităţilor extraşcolare–ele oferă elevilor posibilitatea de a opta pentru alegerea activităţii la care doresc să participe. Activităţile opţionale au o

contribuţie majoră la formarea personalităţii elevilor, contribuind în acelaşi timp şi la destindere, recreere şi reconfortare prin asigurarea odihnei active.

Activităţile extraşcolare la care participă elevii răspund funcţiilor importante ale timpului liber: 

–funcţia de informare—îmbogăţirea cunoştinţelor elevilor cu informaţii din diferite domenii: ştiinţă, tehnică, artă, literatură, cultură etc.; 

–funcţia de formare–dezvoltare—contribuie la dezvoltarea gândirii creative, a inteligenţei la cultivarea de valori morale etc.; 

–funcţia de destindere–recreere; 

–funcţia de divertisment–distracţie.

2. Activităţile nonformale sunt activităţi ce corespund intereselor, aptitudinilor, înclinaţiilor elevilor—ocuparea eficientă a timpului liber prin participarea elevilor la cercuri

organizate

pe diferite specialităţi, la cluburile pentru elevi.

3. Antrenarea elevilor la acţiuni îndrumate, coordonate competent de către adulţi—acţiunile sunt concepute de elevi sub îndrumarea adulţilor care pot fi profesori sau

persoane din cadrul unor instituţii altele decât şcoala.

4. Conţinuturile sunt expresia căutărilor, opţiunilor şi invenţiei elevilor—participarea elevilor la cercuri pe specialităţi presupune implicarea acestora prin întrebări,

răspunsuri, experienţe, demonstraţii, aplicaţii practice, concluzii finale şi teme de reflexie.

5. Solicitarea diferenţiată şi diversă a elevilor în activităţile extraşcolare— are loc în funcţie de aptitudini, interese, dorinţe etc., ceea ce favorizează caracterul de

individualizare a procesului educaţional.

6. Marea majoritate a activităţilor nonformale nu sunt supuse unei evaluări obiective care să se exprime în note sau calificative.

7. Profesorii au misiunea de moderatori sau animatori. Activităţile sunt coordonate şi îndrumate de persoane specializate care se află în strânsă legătură cu elevii, cu

părinţii, sau cu organizaţiile din diferite domenii de activitate.

            Activităţile din cadrul educaţiei nonformale oferă elevilor posibilitatea de a–şi dezvolta unele competenţe, ce diferă de cele dobândite în cadrul educaţiei formale din

sistemul naţional de învăţământ. 

            În continuare, voi prezenta câteva metode de educaţie nonformală ce pot fi aplicate cu succes elevilor din clasele cu specializarea "Tehnician în turism".

1. PHOTOVOICE

            Photovoice–ul este o metodă de a povesti prin fotografie. Prin photovoice, fiecare elev vorbeşte cu ajutorul fotografiilor pe care le face chiar el. De exemplu,

prezentarea fotografiilor realizate într–o excursie, de către un grup de elevi, fotografii ce prezintă unele peisaje turistice, floră, faună, unele obiective turistice, case

memoriale, muzee etc. Fotografiile expuse vor fi însoţite de un comentariu verbal sau scris prin care elevul povesteşte ce a văzut când a făcut poza. Nu e importantă

calitatea pozei, ci povestea pe care o dezvăluie.

2. BIBLIOTECA VIE

            Este o metodă ce stimulează dialogul între oameni prin eliminarea discriminării, suspiciunilor sau a respingerilor. Biblioteca Vie îşi propune să promoveze respectul

tuturor oamenilor şi demnitatea umană. Funcţionează ca o bibliotecă obişnuită, cititorii vin şi împrumută cărţi pentru o perioadă determinată de timp, cărţile citite urmând a

fi returnate în bibliotecă. Cărţile sunt fiinţe umane care intră într–un dialog cu cititorul, reprezentând grupuri sociale care se confruntă cu prejudecăţi, sau care pot

reprezenta victime ale discriminării, excluderii sociale. De exemplu, un manager femeie în turism, un agent de turism sau de ticketing de etnie romă.

3. REALIZARE DE FILMULEŢE TEMATICE/CLIPURI
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Această metodă presupune realizarea unor filmuleţe cu o anumită temă, unde actorii sunt elevii, aceştia jucând roluri prestabilite. De exemplu, un grup de elevi realizează un

film de scurt metraj cu tema "Agenţia de turism". Elevii vor avea diferite roluri: agenţi de turism, agenţi de ticketing, director de turism, turişti. În final, filmuleţul va fi

vizionat împreună cu toată clasa de elevi, aceştia vor aduce argumente pro şi contra modului de interpretare a rolurilor; vor fi lansate discuţii, comentarii referitoare la

materialul prezentat.

4. ANIMAŢIA SOCIO–CULTURALĂ

Metoda are rolul de a completa lipsurile formării şi educării, ajutând să se adapteze şi să se integreze pe cei neintegraţi şi marginalizaţi. Animaţia favorizează comunicarea,

reprezentând totodată un instrument de transmitere a culturii. 

În turism, animaţia presupune: 

–transformarea turistului din simplu spectator în participant activ la desfăşurarea activităţilor propuse; 

–integrarea într–o formulă de viaţă socială (grup) a activităţilor desfăşurate; 

–prezenţa animatorilor, care reprezintă personalul specializat ce însufleţeşte grupul, cel care 

produce antrenul şi buna dispoziţie. 

            Animaţia poate să se desfăşoare în cadrul structurilor de primire (hotel, restaurant etc.) sau 

în staţiuni. 

Poate fi de mai multe feluri:

Animaţie sportivă: lecţii sau cursuri de schi, golf, plonjări subacvatice, sporturi nautice etc.

Animaţie de divertisment: karaoke, baluri mascate etc.

Animaţie socio–culturală: organizarea unor spectacole realizate cu participarea turiştilor; organizarea de demonstraţii pe teme de gastronomie românească; o seară

grecească cu dansuri specifice greceşti, unde animatorul însufleţeşte grupul de turişti antrenându–i în dansul specific "Zorba grecul".

            Această metodă se poate aplica cu succes unui grup de elevi care se află într–o excursie, îndeplinind următoarele funcţii: 

–satisfacerea nevoii de odihnă, recreere, mişcare; 

–descoperirea, punerea în valoare, dezvoltarea capacităţii elevilor; 

–comunicare, relaţii sociale, sporirea volumului de cunoştinţe.

5. GRUP SUPORT PENTRU PUBLIC SPEAKING

Vorbitul în public poate deveni o artă deoarece, uneori suntem nevoiţi să transmitem un mesaj în faţa unui grup de oameni cu scopul de a informa, influenţa sau întreţine

ascultătorii. Modul de adresare trebuie să se realizeze printr–un discurs cursiv, convingător, vocabular adecvat, gesturi, crearea unei relaţii cu cei care te ascultă. 

Astfel, unii elevi pot fi agenţi de turism ai unei agenţii turistice ce vor prezenta ofertele turistice; alţi elevi pot fi ghizi de turism ce vor prezenta obiectivele turistice. 
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Cuvinte-cheie: datoria de profesor, limba și literatura română, tradițional vs modern 

  

Introducere 

În România zilelor noastre nu puține sunt vocile care reclamă tot mai des lipsa de modele pentru tânăra generație, un reproș mai mult sau mai puțin evident adresat

profesorilor. Câte dintre aceste voci conștientizează că într-o societate în care scara de valori s-a bulversat aproape total, un profesor prost platit, el, cel vinovat de multele

rele ale școlii și ale sistemului de învățământ, în ciuda tuturor eforturilor sale, face din ce în ce mai greu față supremației banului? Constantin Cucoș afirmă că „statutul

social al profesorului, în societatea contemporană, pare să fie statutul clasei mijlocii”. Afirmația sa nu este deloc lipsită de rațiune; dacă o luam pe cale dreaptă, constatăm

că meseria de profesor nu se află în topul celor mai solicitate meserii, dar nu este nici una dintre meseriile evitate. Puterea, influența sau veniturile superioare nu sunt tocmai

ceea ce poate oferi o profesiune intelectuală, respectată, în schimb „conferă prestigiu și satisfacții, vocația fiind considerată unul dintre motivele de bază în alegerea acestei

profesiuni”. Se spune că cei ce îmbrățișază această meserie provin din familii în care profesiunile intelectuale sunt prețuite, mulți dintre tinerii aspiranți la această profesie

având tot părinți profesori sau învățători. Indiferent ce m-a determinat să aleg meseria de profesor, am o certitudine: în calitate profesor,  trebuie să-mi fac datoria! 

  

1. Datoria profesorului de limba și literatura română ca datorie morală a omului față de om 

1.1. Definiția termenului profesor 

Termenul profesor este definit în DEX astfel: „o persoană cu o pregătire specială într-un anumit domeniu de activitate şi care predă o materie de învăţământ; persoană care

îndrumă, educă pe cineva”. „Profesorul este conducătorul activității didactice ce se desfășoară în vederea realizării obiectivelor prevăzute în documentele școlare”, afirmă

Ioan Nicola. Acesta devine deci responsabilul pentru procesul educativ. După cum se ştie, procesul educativ instituţionalizat este unul extrem de complex, atât sub aspectul

organizării, cât, mai ales sub acela al fundamentării ştiinţifice a raporturilor instituite între principalii factori implicaţi în acest proces. 

  

1.2. Calitățile personalității profesorului de limba și literatura română 

În învăţământ, nu oricine poate îndeplini cerinţele complexului act educativ. Pentru îndeplinirea la un înalt nivel de performanță și eficiență a activității sale complexe,

profesorul de limba și literatura română trebuie să-și formeze și să manifeste o gamă variată de calități (competențe) ale personalității sale. Termenul profesor este adeseori

asociat cu termenii dascăl, pedagog, mentor, psiholog, educator etc. deoarece în persoana sa autenticul profesor „trebuie să însumeze calităţi subtile de psiholog, pedagog,

didactician şi metodist, inventiv şi infatigabil”. 

 Exercitarea profesiunii de profesor de limba și literatura română presupune însușirea a trei competențe specifice:

1. competență profesională: constă într-o cultură tehnică specifică și o competență interumană care-i permite să lucreze totdeauna cu un public (clasa de elevi) și să

coopereze cu ceilalți profesori. Capacitatea de a organiza (munca în echipă, diversitatea sarcinilor) și componenta etică completează acest tablou.

2. capacitatea de a întreține raporturi satisfăcătoare cu eșaloanele ierarhiei superioare: directori, inspectori. Profesorii suportă cu regularitate presiunea controlului, ei sunt

evaluați periodic de superiori, avansarea nu este posibilă fără o probă practică în fața unor comisii. Responsabilii ierarhiei notează nu numai punctualitatea și asiduitatea

profesorilor, calitatea activităților și eficacitatea, dar și prezența scenică, autoritatea în fața elevilor, calitatea dialogului etc..

3. competența de a dezvolta bune relații cu „beneficiarii”- elevi, părinți, comunitate. Profesorul de limba și literatura română nu lucrează cu clienți individuali, ci cu grupe

de elevi. Aceștia, la rândul lor, sunt asistați și supravegheați de părinți și comunitate.

Profesorului de limba și literatura română îi revine sarcina de a propulsa elevul într-o situație de subiect epistemic (cunoscător), de a-și asuma funcția unei persoane-

resursă, gata să acționeze și să se adapteze nevoilor elevului. G. Polya susține pe drept că profesorul trebuie să ajute, dar nici prea mult și nici prea puțin, astfel ca elevului

să-i revină o parte rațională din muncă, adică este esențial să îi oferi elevului cadrul să participe la propria lui construcție morală. La aceste calități enumerate mai sus, se

adaugă în mod obligatoriu umorul, etosul pedagogic și empatia didactică. Aș încheia analiza calităților profesorului de limba și literatura română cu afirmația lui Vasile

Pavelcu: „orice inventar de calități pedadogice ale profesorului poate lăsa loc pentru et caetera”. 

  

1.3. Profesorul de limba și literatura română între tradițional și modern 

Tradiţional, în procesul instructiv educativ, profesorul a fost reprezentant al ştiinţei, era „ştiutorul” în domeniul său de specialitate, care îi conferea autoritate epistemică. El

media didactic relaţia elevului cu ştiinţa şi era agentul acţiunilor educative, informative şi formative. Contemporan, paleta comportamentelor fundamentale ale profesorului,

în activitatea instructiv educativă s-a amplificat în conformitate cu noile cerinţe referitoare la calitatea prestaţiei sale. Având în vedere că trăim în așa-numitul secol al

vitezei, când tehnologia este cea care dictează direcția activitățior noastre, profesorul de limba și literatura română trebuie să știe să facă din aceasta un ajutor, îmbinarea

metodelor moderne cu cele considerate astăzi învechite este soluția optimă pentru a avea succes. Activitatea profesorului de limba și literatura română trebuie să fie bazată

însă pe activităţile tradiţionale, dar să se asocieze şi cu metode şi mijloace moderne, de care nu trebuie abuzat. Şi asta pentru că mijloacele moderne aduc un plus de

atractivitate, dar valoarea lor formativă nu este elucidată pe deplin, urmând ca timpul să-şi spună cuvântul. 

Îndeplinirea sau neîndeplinirea datoriei, adică a sarcinii, a obligației, a responsabilității este criteriul aprecierii morale a omului. În contextul demersului privitor la datoria

profesorului de limba și literatura română, cred că, dat fiind faptul că accesul la educație este o condiție esențială pentu evoluție și acesta fiind deja beneficiarul ei, are

datoria de a împartăși și celorlalți, fără nici o condiție fructele ei, făcând încă roadele ei și mai dulci. Împlinirea datoriei morale a profesorului de limba și literatura română

înseamnă și educarea bucuriei de a trai, dezvoltarea capacității de a supraviețui demn, vertical, senin într-o lume contradictorie și nu întotdeauna primitoare. Aceasta

presupune dezvoltarea gândirii independente, critice care să permită dezvoltarea personalității individului în condițiile respectului față de sine și față de alții. Profesorul de

limba și literatura română este responsabil de modelarea personalităţii umane, de ceea ce filosoful Constantin Noica numea „devenirea întru fiinţă a omului”.  

  

2. Datoria profesorului de limba și literatura română ca datorie a unui filolog 

2.1. Cartea sau internetul? 

Se știe că la ora actuală se citește din ce în ce mai puțin. Condițiile care au determinat mutații profunde în gustul tinerilor (și nu numai), care ignoră din ce în ce mai mult
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cartea, sunt cele binecunoscute. Nu amintesc aici decât avansul absolut uluitor, chiar și într-un secol al vitezei, pe care l-a luat dușmanul dintotdeauna al scripturalului,

vizualul, transformând vechiul „prieten sigur, dar rece” hugolian într-un actual mare perdant. Accesul internautic este astăzi facil tuturor și cu siguanță la îndemâna celor

tineri și foarte tineri, ale căror abilități în ale PC-ului le depășesc cu mult pe cele ale celor vârstnici. Și ultimii însă, deși formați la școala răsfoitului, și nu a eficientului click,

se dedau în ultima vreme plăcerilor vizuale, marea religie a noului mileniu părând a fi cea a (audio)vizualului. Lectura foilor de hârtie, mirosind a cerneală tipografică sau,

după caz, a specificului praf de bibliotecă, este percepută ca fiind perimată chiar de unii dintre adulții formatori de gust. E mult mai profitabil, în locul unei lecturi clasice, să

te așezi confortabil în fața ecranului, îngurcitând informație de ordin decund, de la rezumat ori referat la cronică de întâmpinare ori recenzie; cu un singur click după

tastarea numelui autorului sau al cărții într-un program de căutare, intri într-un veritabil paradis informațional virtual. 

E evident, așadar, faptul că, într-o epocă a culturii imaginii, în care mai cu seamă tinerii se lasă din ce în ce mai mult ispitiți de cântecele de sirenă ale mediei audiovizuale, în

special internautice, literatura a început să piardă teren. Încet, dar sigur, tot mai puțini călători poposesc pe căile cândva atât de bătătorite, însemnate de cerneala

tipografică, ale cărei înșiruiri seducătoare cu greu mai pot juca, dacă nu rolul unui spațiu-matrice, în care să te refugiezi cu sentimentul binefăcător al regăsirii unui ideal

acasă, măcar cel al unei incitante destinații de vacanță. Iar atunci când totuși se citește, se preferă aproape întotdeauna altceva decât literatură. 

  

2.2. Lectura – plăcerea sau obligație? 

Arsenalul mijloacelor de a determina publicul să se întoarcă spre lectură, spre carte-mijloace care nu se află la îndemâna oricui-este firav, dar există. O soluție de înviorare a

literaturii ar presupune, spre exemplu, luarea în calcul a unor factori extraliterari. Evident că profesorul de limbă și literatură de azi nu poate face abstracție de schimbările

majore pe care le aminteam mai sus și care nu constituie decât o parte din provocările cărora trebuie să le facă față. Trebuie ținut cont de faptul că beneficiarul direct al

demersului didactic, elevul, este încorsetat. O materie obligatorie la examen sau orice altă formă de evaluare, nu poate fi plăcută ca una al cărei studiu nu se concretizează

decât într-o notă și o medie. Pentru amândoi, în cele din urmă, de cele mai multe ori contează pregătirea mulțumitoare ori performantă, „rețeta” de comentariu literar sau de

„demonstrație”, de „apartenență la un gen sau o specie” etc. 

  

2.3. Poziția profesorului de literatură română 

De obicei se uită că adevărata datorie a profesorului de română la ora de literatură este aceea de a forma cititori avizați de literatură. Miron Costin spunea că ,,nu este alta

mai plăcută şi mai folositoare zăbavă decât cetitul cărţilor”. Filozoful şi poetul american Ralph Emerson afirma că ,,sunt cărţi care ocupă în viaţa noastră acelaşi rol cu

părinţii, cu cei dragi şi cu experienţele mari”. O condiție sine qua non pe care trebuie să o respecte profesorul de română pentru a fi cu adevărat un profesor de literatură

este aceea de a stimula mai întâi lectura textului literar în sine și nu a surselor secunde sau terțe de genul dicționarelor (fie ele ale litaraturii române sau ale operelor literare),

operelor critice mai mult sau mai puțin valoroase, conspectelor, referatelor etc. Ca și alți mediatori, profesorul de română are funcția de a face poftă de citit celui care nu o

are; profesorul de literatură trebuie mai întâi să fie un profesor de lectură, atât pentru cei cărora nu le place să citească, cât și pentru cei cărora le place să citească. În

momentul în care actul lecturii se realizează cu interesul și cu plăcerea atât de importante la o anumită vârstă nu se mai preferă în locul ei surogatele specifice și din ce în ce

mai la modă, de la referatele de pe site-urile specializate la ecranizările care par, de multe ori, mai spectaculoase decât originalul, beneficiind de aportul semnificativ al

audiovizualului care să potențeze tensiunile intrinseci ale textului devenit scenariu. 

Umanitatea are nevoie întotdeuna de istorie, de o poveste savuroasă ori măcar mulțumitor de interesantă. Cu cât mai mult elevii vor fi atrași de povestea pe care un univers

diegetic o propune: chiar și când aceasta nu există/nici nu poate exista, în sensul că specificitatea textului literar respectiv nu o impune (cum e cazul liricului), micul cititor

are nevoie de un substitut mulțumitor. O poveste de dincolo de text, de exemplu o picanterie biografică ce ar justifica o anume manifestare a sensibilității poetice, fie un fel

de istorie potențială. Această poveste este cu siguranță unul dintre factorii care îi stimulează cititorului cu adevărat plăcerea. Lectura este de cele mai multe ori un act care

nu lasă eul cititor indiferent, ci încearcă să-i clatine convingerile, să-i remodeleze afectele, mai ales prin procesul identificării cu eroii admirați. Este inutil să recunoaștem că

majoritatea elevilor se identifică cu eroii literari. Plăcerea textului poate fi chiar o condiție necesară, deși nu întotdeauna suficientă, pentru ca elevul să revină asupra operei,

să o interpreteze, să își supună celorlalți judecata proprie asupra acesteia. Elevul trebuie să găsească frumosul în tot: să poată compara, analiza, sintetiza, evalua, dar nu să

accepte orbeşte ceea ce a fost sau este clasat în ordinul frumosului, binelui, răului de generaţii întregi. Prin aceasta elevul va înțelege că dezvoltarea sa începe odată cu

aplecarea spre lectură și că lectura este o condiție pentru devenirea sa ca om. 

  

2.4. Dezvoltarea competenței de comunicare în cadrul orelor de limba română 

Realitatea confirmă faptul că în şcoală competenţa de comunicare a elevilor la toate celelalte discipline şi, implicit, comprehensiunea cunoştinţelor de specialitate se realizează

parţial în cadrul orelor de limba română, prin segmentul de vocabular, dar şi prin însuşirea logicii discursului, în diferite stiluri funcţionale. Este evident rolul instrumental pe

care profesorul de limba română îl are în dobândirea de către elev a competenţei de comunicare capabilă să-i permită abordarea tuturor registrelor limbii, în dimensiunile

specifice comunicării, vizând înţelegerea şi producerea de text. 

Se remarcă în mod deosebit ca fiind de o importanţă maximă deprinderile de bază, scris, citit, care sunt indispensabile învăţării. Acestea asigură, în timp, accesul la

informaţie, prelucrarea şi asimilarea de noi cunoştinţe şi deprinderi, pentru crearea universului cultural autonom şi personal. Competenţa de comunicare derivă din

competenţa-cheie a învăţa să înveţi şi trebuie tratată ca o componentă de bază a domeniului definit de citit-scris. Profesorul de limba romană trebuie să urmărească dacă

elevul receptează mesajului oral în diferite situaţii de comunicare, utilizează corectă şi adecvat limba română în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare

monologată şi dialogată, receptează mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse, și utilizează corect şi adecvat limba română în producerea de mesaje

scrise, în diferite contexte, cu scopuri diverse. 

Mai mult, profesorul de limba română trebuie să supraveheze atent dacă aceste obiective sunt atinse, iar dacă nu sunt atinse profesorul de limba română are datoria de a

găsi vinovatul care impiedică dezvoltarea competenței de comunicare a elevului. El nu este un dictator care deține adevărul absolut ; atât el, cât și elevul, trebuie să înțeleagă

că rolul fiecăruia este la fel de important și că în absența unuia dintre ei nu ar mai fi posibilă comunicarea. Profesorul de limba și literatura română, are ca datorie, pe lângă

cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii și stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele

mesaje receptate, cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi

limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social. Cultivarea unei atitudini pozitive a elevului faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia
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pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural, precum și dezvoltarea interesului elevului faţă de comunicarea interculturală țin tot de datoria profesorului de

limba română. 

Profesorul de limba şi literatura română trebuie să dezvolte echilibrat şi armonios competenţa de comunicare orală, care ocupă cel mai mult timp din existenţa omului.

Locutorul dobândeşte o poziţie centrală în cadrul procesului, asumându-şi conştient rolul în transmiterea mesajului şi manifestându-se în remodelarea acestuia, prin

atribuirea conotaţiilor particulare care îl definesc. Mesajul nu mai poate fi perceput ca o simplă informaţie, ci trebuie înţeles şi din perspectiva subiectivă a emiţătorului, a

rolului modelator în raport cu destinatarul. Prin urmare, în activitatea de predare profesorul de limba română va avea în vedere sporirea la elevi a competenţei de exprimare

orală şi creşterea calitativă a nivelului acesteia, prin apelul la elemente de retorică şi de semantică a discursului oral. Scrierile beletristice trebuie percepute atât ca mijloc de

realizare a educaţiei estetice, cât şi ca produse specifice unui spaţiu cultural în care trăieşte individul uman. Ca suport de aplicare a noţiunilor teoretice, dacă sunt folosite

exclusiv, acestea pot dăuna bunei intenţii de a dezvolta competenţa de comunicare; mesajul operelor literare trebuie să reprezinte însă pretext de construire a unor situaţii de

comunicare, în cadrul cărora să se precizeze raportul dintre realizarea scrisă şi cea vorbită a limbii române, evaluarea dimensiunii estetice a textului, precum şi aspectul

sociocultural al acestuia. 

  

Concluzie 

Elevul nu este un banal destinatar-depozitar de cunoștințe, ci un beneficiar al actului didactic, un partener în comunicarea cu profesorul de limbă și literatură română; de

acest lucru trebuie să țină cont elevul, dar mai ales profesorul. Shakespeare spunea că știm ce suntem, dar nu ce vom deveni. Profesorul de limba și literatura română

trebuie sa fie o punte spre ceea ce dorește să devină tănărul, adică elevul trebuie să fie capabil să poată continua procesul de educare în mod independent după terminarea

lui în cadru instituționalizat. Elevul nu trebuie îndopat cu diverse cunoștințe, ci profesorul de limba și literatura română are datoria de a-i arăta ce să facă cu acestea. Prin

aceasta profesorul  de limba și literatura română contribuie la realizarea celui mai important produs al societății, omul pregătit prin studii, omul calificat, dar cel mai

important omul citit și deschis în a împărtăși, prin comunicare, ceea ce el știe, adică omul care se integrează în activitatea social-utilă, aducându-și contribuția la producerea

bunurilor materiale și spirituale, la progresul continuu al societății. 

Încheia prezentarea ideilor mele cu afirmația lui Petre Andrei: „Dacă profesorul îşi limitează activitatea la expunerea doctorală şi rece a unor cunoştinţe acumulate, el nu-şi

îndeplineşte misiunea, căci el trebuie să trezească puteri noi, făcând din ştiinţa sa o forţă proprie, să pătrundă în spiritul studentului (sau elevului) şi să-i învăluiască toată

persoana, deschizându-i orizonturi noi şi arătându-i ţinte mai înalte, mai luminoase, mai nobile”. 
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                                                                                         Educația și egalitatea de șanse

 

Rezumat: Subiectul prezentat vizează rezultatele,etapele și metodele utilizate de către un cadru didactic în procesul instructiv-educativ,în cadrul unor ore inter-

disciplinare.Scopul lucrării constituie evidențierea aptitudinilor şi talentelor subiecților implicați.De asemenea,temă propusă accentuează îmbunatățirea calităţii procesului

instructiv-educativ,promovează învăţarea prin cooperare și stimulează iniţiativa elevilor din categoriile minoritare ale societătii. 

 

Cuvinte Cheie: educație, comunicare, dezvoltare, studiind în România 

 

 

       Tema abordată constituie un element modern prin aplicarea noțiunilor predate cu ajutorul tehnologiei de orice gen.„Educaţia online, virtuală conferă deprinderi utile

pentru tinerii aflaţi în plin proces de şcolarizare.Învăţarea interactivă prin formule specializate de tip e-learnig este o variabilă necesară în planul valorizării educaţionale

contemporane.Învăţământul contemporan axat pe tehnologia digitală este direcţionat în ambele sensuri. Apare o nouă paradigmă de învăţare prin care elevul sau studentul

nu mai este un spectator pasiv, un receptor care asimilează informaţia nerealizând un feed-back corespunzător, aceasta reprezentând, de fapt baza unui proces educaţional

eficent. Astăzi, prin intermediul noilor tehnologii, există o diversificare a mijloacelor de acces la informaţie.” Un exemplu elocvent îl reprezintă EDMODO,BLABBERIZE și

FLICKR.Aceste tehnici moderne ajută elevii ,îi motivează în munca depusă,îi determină să socializeze,îi evaluează și chiar îi responsabilizează. Aristotel afirma” Egalitatea

este sufletul prieteniei.” Egalitatea de şanse are la bază asigurarea participării fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, sex, religie,

vârstă, dizabilităti sau orientare sexuală. Mi-am propus să experimentez în cadrul unor ore interdisciplinare(romana-engleza-religie-arte) și am constatat că printre punctele

tari s-au remarcat: în mediul virtual unii elevi fiind timizi devin apți și rapizi în rezolvare sarcinilor ,mai mult de atât pot rezolva problemele cerute în timp optim.De exemplu

Nicola, Ioan, Tratat de pedagogie școlară, Editura Aramis, București, 2003.

Rusu Mina-Maria, Competența de comunicare – perspective de abordare, în „Limba Română”, nr. 11-12, Chișinău, 2009, p. 124-137.

http://autori.citatepedia.ro/

http://autori.citatepedia.ro/
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aplicația EDMODO(mediu de învățare)stimulează gândirea rapidă și eficientă,elevii pot comenta direct asupra unui text propus,profesorul poate lucra pe grupuri.De

asemenea elevii se pot bucura pentru că testul poate fi corectat imediat,aflând rezultatul mult-astepat.În privința modului cum sunt privite metodele moderne de predare

instructiv-educative şi în special utilizarea INTERNET-ului, s-a concluzionat, că în procente foarte mari, elevii consideră utilă integrarea metodelor moderne. Politicile de

egalizare de șanse se bazează  pe formarea unor competențe cheie pentru toți elevii, combătând excluziunea socială și selecția ca mod de departajare între elevi, și aduc în

educația formală tehnici non-formale pentru a consolida procesul de învățare. De asemenea, aceste politici au vizat extinderea învățării dincolo de educația considerată până

atunci standard, prin apariția programelor de tip a doua șansă pentru cei care au abandonat școala timpuriu sau nu au făcut-o deloc. Romii constituie a doua minoritate

etnică în România după maghiari, conform recensământului.   De asemenea, date fiind unele diferențe de educație primită de copiii din comunități tradiționale (faptul că sunt

mai independenți, că au sarcini de mici etc.) îi poate face rezistenți la regulile școlii. Însă cadrele didactice pot avea grijă să stabilească împreună cu elevii un set de reguli,

bazându-se pe sugestiile venite de la tot colectivul, iar aceste reguli, la care elevii romi au contribuit, vor fi mai bine asumate și integrate. 

       Primul lucru pe care un cadru didactic îl poate face și îi poate încuraja și pe elevi să-l facă este să nu refuze informarea, să nu refuze să afle, să știe și să înțeleagă mai

mult,să se respecte şi să se ajute reciproc,să-i ofere o şansă de a-l cunoaşte,întelege şi de ce nu aprecia. Rolul mentorului,al profesorului se va menține în prim-plan mereu

în contextul formării personalităţii elevilor. Cu toate că a sporit şi influenţa altor factori în procesul educaţiei,mentorul îşi păstrează numeroase prerogative în acest domeniu.

El rămâne principalul modelator al personalităţii elevilor, începând de la imprimarea unei conduite externe, până la formularea aspiraţiilor şi idealurilor lor de viaţă.

Tehnologiile moderne şi învăţământul axat pe necesităţile, dorinţele şi posibilităţile celui care studiază, impune desfăşurarea de activităţi diverse,antrenante, pe grupe de

nivel.Astfel actanții poat parcurge materialul propus în ritmul propriu .Trebuie să gândească logic ,să cunoască metode moderne de operare. În cadrul activității se dezvoltă

conştiinţa de sine şi dorinţa de a reuşi. Va cerceta, va învăţa motivat devenind astfel, o fiinţă capabilă de autoinstruire. Se dezvoltă creativitatea atunci când sunt antrenați

într-un proiect. 
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Modalităţi de soluţionare a conflictelor la clasele ciclului primar

  

 

Rezumat: Nu există organizaţie fără conflicte, după cum nu există grup social fără fricţiuni, iar instituţiile de învăţământ nu fac excepţie. Acest fenomen apare deoarece,

acolo unde interacţionează cel puţin doi oameni, se creează mediul propice apariţiei şi dezvoltării conflictelor.    

Conflictul nu reprezintă altceva decât un proces de opunere şi confruntare ce poate apărea între diferiţi indivizi sau grupuri. Şcolii, ca instituţie formativă, îi revine sarcina

de a pregăti viitorul adult astfel încât să dispună de abilităţi de soluţionare a conflictelor în mod constructiv şi nu distructiv. 

  

Cuvinte cheie: conflict, grup, soluţionare, pozitiv, constructiv 

 

Motto: „Nu putem direcționa vântul, dar putem direcționa direcția vâslelor” – Vince Lombardi
  

                Oamenii trăiesc şi muncesc împreună şi de aceea este important pentru ei să se înţeleagă unii cu alţii. Într-o colectivitate umană trebuie să acceptăm conflictele

ca fiind absolut normale, iar rezolvarea lor trebuie să fie un proces de grup, deoarece orice grup uman cuprinde membri cu personalităţi diferite, cu motivaţii diferite şi cu

un potenţial de muncă şi creaţie care variază în limite foarte largi. 

            Într-o organizaţie precum instituţia de învăţământ, pot apărea atât conflicte între persoane, atunci când ele reflectă divergenţele între valorile personale, precum şi

conflictele intergrupuri (atunci când un grup obstrucţionează progresul unuia sau mai multor grupuri; prin însuşi faptul că obstrucţionarea progresului unui grup ameninţă
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atât performanţele grupului cât şi ale întregii organizaţii, managementul conflictelor implicând şi faptul că orice persoană trebuie să fie capabilă să prevină sau să controleze

aceste stări de conflict oricând şi oriunde). 

Şcoala pregăteşte viitorul adult astfel încât să poată preîntâmpina conflictele cu care se confruntă şi să le evite atunci când e cazul, sau cel puţin să le rezolve în cel mai bun

mod, astfel încât atât el cât şi cei implicaţi să nu fie stopaţi în acest proces de schimbare şi de evoluţie şi, deci, de dezvoltare personală. 

Managementul clasei, ca disciplină din sistemului ştiinţelor educaţiei, vizează aspectul esenţial al muncii profesorului, administrarea eficientă, sub semnul valorilor civic-democratice a

activităţilor specifice sălii de clasă, plecând de la premisa că şcoala anticipează şi pregăteşte absolvenţii în vederea implicării în viaţa socială, dar şi pentru a reacţiona adecvat în rezolvarea

conflictelor interne unei societăţi democratice. 

Este adevărat că atât noi, ca manageri ai grupului, cât şi elevii noştri, suntem martorii şi, uneori, chiar produsul manifestărilor prin care conflictele sunt soluţionate

impropriu şi, în acest sens, se soldează cu repercursiuni asupra tuturor persoanelor implicate. 

Deoarece profesorul şi elevul, ca parteneri educaţionali, dezvoltă activităţi comune bazate, în esenţă, pe comunicare didactică, este important de cunoscut şi acceptat

următoarele:

profesorul şi elevul au experienţe de viaţă diferite, percepţii ale realităţii diferite, dispozitii diferite;

conflictul poate fi tratat pe căi pozitive sau negative: abordat pozitiv, conflictul poate determina dezvoltarea personală, afirmarea creativităţii; abordat negativ, conflictul

are rezultate distructive asupra psihicului, fizicului, spiritului;

într-un conflict, sentimentele sunt foarte importante pentru că nu pot fi controlate;

întotdeauna, un conflict poate fi soluţionat dacă se cunosc sursele, dacă se respectă cele trei principii strategice de rezolvare şi dacă se doreşte efectiv dezamorsarea şi

instalarea armoniei;

conflictul din mediul şcolar trebuie neapărat negociat, încercând să se ajungă la o soluţie acceptabilă pentru ambele părţi. 

            Abordat printr-o gândire pozitivă, conflictul poate avea rezultate creative, poate fi o forţă pozitivă pentru dezvoltarea personală şi schimbarea socială. Atunci când

este abordat printr-o gândire negativă, acesta poate avea rezultate distructive atât din punct de vedere emoţional, spiritual, cât şi fizic. Este de necontestat faptul că un

conflict poate deveni o sursă de maturizare şi învăţare, ajută la descoperirea propriilor valori şi credinţe, la sănătatea mentală şi individuală. 

Capacităţile de management al conflictului pot fi învăţate, prin practică putem îmbunătăţi comunicarea, negocierea, medierea conflictelor. Modul în care definim o problemă

determină dacă şi cum o vom rezolva. Într-un conflict sentimentele sunt importante, câteodată nu ajungem la motivele conflictului şi nu-l putem rezolva până când nu luăm

în considerare sentimentele neconştientizate. 

În vederea soluţionării conflictelor la clasele de elevi pe care le-am condus de-a lungul celor 30 de activitate, am abordat în lecţii metode interactive, cu accent pe

cooperare, asertivitate în cadrul grupului. Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre

personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente, facilitează colaborarea dintre elevi şi întăresc coeziunea grupului. 

            De asemenea,  interacţiunea colectivă are ca efect şi educarea stăpânirii de sine şi a unui comportament tolerant faţă de opiniile celorlalţi, înfrângerea

subiectivismului şi acceptarea gândirii colective, rezolvarea conflictelor pe baza respectului mutual. Prin dezbaterile colective, când sunt confruntate ideile, sunt analizate

erorile şi punctele forte, conducând la structurarea demersurilor către finalul dezbaterii cu obţinerea concluziilor şi cu soluţionarea problemei.  

            Am utilizat  în mod consecvent şi repetat  tehnici de rezolvare a conflictelor, care au determinat, după un timp, ca elevii să devină capabili să-şi rezolve singuri

conflictele, aspect care a avut efecte benefice asupra atmosferei din clasă și a contribuit la crearea unei comunităţi educaţionale în care elevii au colaborat şi s-au  sprijinit

unii pe alţii. 

Consilierea de grup, individuală şi colectivă care intervine în managementul conflictului intragrupal şi intergrupal şcolar vizează influenţa modului în care elevii se raportează

la conflict şi formarea unor noi deprinderi adecvate de soluţionare a conflictelor. În primul rând presupune schimbarea unor fundamente cognitive ale elevilor, se învaţă

aspecte noi despre conflict. Urmează schimbarea atitudinii afective faţă de conflict şi, de fapt scopul final, modificarea comportamentului. 

Învăţarea prin cooperare şi utilizarea controversei constructive în rezolvarea de probleme porneşte de la postulatul: conflictul reprezintă o sursă de schimbare, el previne

stagnarea şi stimulează interesul şi curiozitatea, deblochează capacităţi decizionale şi rezolutive de nebănuit la nivelul întregului grup şcolar. 

Susţin ideea că eficienţa modului de abordare a conflictului apărut în cadrul grupului de elevi sau între clase diferite depinde de cerinţele situaţiei conflictuale specifice şi de

îndemânarea cu care e utilizat. Orice rezolvare a conflictului implică o mai bună comunicare cu elevii, care crează un climat de siguranţă fizică şi psihică. Este foarte

important să-i învăţăm pe elevi să-şi exprime emoţiile în mod constructiv, înţelegând că pot câştiga ce doresc fără a recurge la agresivitate. 
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Metode de colaborare în cadrul parteneriatul şcoală – familie

 

  

Rezumat: Parteneriatul şcoală-familie constituie o componentă esenţială în organizarea şcolii şi a clasei de elevi. Scopul creării unui astfel de parteneriat este dorinţa
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comună de a ajuta elevii să obţină rezultate foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală şi pentru pregătirea lor de viitori adulţi. Colaborarea dintre şcoală şi familie

presupune nu numai o informare reciprocă cu privire la tot ceea ce ţine de orientarea copilului ci şi înarmarea părinţilor cu toate problemele pe care le comportă această

acţiune. 

  

Cuvinte cheie: parteneriat, şcoală, familie, elev, metode, colaborare 

  

Consider că este foarte important ca familia să fie informată că şcolaritatea copilului presupune cunoaşterea de către părinţi a obligaţiilor legale ce privesc educaţia copilului,

drepturile de care dispun, importanţa atitudinii lor pentru reuşita şcolară a copilului şi metodele de colaborare cu şcoala. 

A fi un părinte  activ în educaţia şcolară a copilului nu înseamnă doar a verifica notele sale şi a participa la şedinţele cu părinţii!  Ei trebuie să participe la toate evenimentele

importante ale şcolii, să uşureze misiunea educativă a şcolii prin continuarea educaţiei în cadrul familiei. 

Familia exercită o influenţă deosebit de importantă asupra copiilor. Primele noţiuni educative pe care copilul le primeşte  sunt cele din familie. În familie se conturează

caractere. 

O parte importantă a implicării părinţilor în educaţia şcolară a copilului este cea de acasă: pleacă de la disciplină, la oferirea unui mediu familial stabil, apoi la transmiterea

valorii educaţiei. Totul începe de acasă. Dacă un copil îşi vede părinţii neinteresaţi de şcoală şi nevalorizând educaţia şi rezultatele şcolare, nici el nu va acorda valoare

educaţiei. Atunci când părinţii participă în viaţa şcolii şi sunt implicaţi în educaţia sa, copilul este bucuros şi mândru. El se va strădui mai mult, ştiind că va avea un sprijin. 

Atât părinţii cât şi dascălii, în timpul procesului de învăţământ, trebuie să intervină în numeroase situaţii pentru a corecta  comportamentul copilului. Parteneriatul şcoală-

familie este unul în care fiecare factor interrelaţionează cu celălalt. 

Atunci când cele două medii educaţionale, şcoala şi familia, se completează şi se susţin, ele pot asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară,

dar şi în viaţa socială. Îmbinarea eforturilor educative din familie şi  din şcoală este nu numai recomandabilă ci şi obligatorie. 

Analizând activitatea mea de-a lungul celor 30 de ani, având calitatea de învăţător, dar şi ca manager de unitate, afirm că pentru o relaţie optimă cu părinţii este necesar să

îmbinăm forme variate şi metode de colaborare  a şcolii cu familia.  Astfel, la înscrierea elevilor în şcoală, părinţii au fost informaţi în legătură cu responsabilităţile şcolii şi

ale familiei în procesul educaţional, stipulate în Contractul Educaţional încheiat. 

            De asemenea, în cadrul şedinţelor, a lectoratelor şi a convorbirilor individuale cu părinţii, am discutat apecte legate de programul şcolar, programele şcolare,

evoluţia elevilor, importanţa cunoaşterii personalităţii copilului. Prin implicarea părinţilor în activităţile organizate în şcoală (serbări şcolare, activităţi extraşcolare şi

extracurriculare, ateliere de lucru, mese rotunde, drumeţii, concursuri, expoziţii, festivaluri) le-am oferit posibilitatea de a cunoaşte nivelul de pregătire al elevilor,

deprinderile însuşite, dar şi comportamentul acestora. 

La Avizierul şcolii am afişat informaţii importante atât pentru părinţi, cât şi pentru elevi. Activitatea de Consiliere a părinţilor, desfăşurată săptămânal, a fost modalitatea

potrivită pentru rezolvarea unor probleme specifice şi oferirea unor informaţii relevante legate de comportamentul elevilor. Consilierea psihopedagogică a reprezentat o

variantă a discuţiilor între părinţi şi psihologul şcolar.          Consiliul Reprezentativ al Părinţilor, precum şi Asociaţia de Părinţi ai elevilor şcolii au sprijinit conducerea unităţii

în modernizarea bazei materiale, îmbunătăţind calitatea activităţii elevilor şi a siguranţei în şcoală. 

De asemenea, amintesc prezenţa părinţilor în Consiliul de Administraţie al şcolii, fapt ce a avut  un rol important în luarea deciziilor la nivelul unităţii. 

Fiind posesoarea Certificatului „Educaţia părinţilor” şi având calitatea de instructor pentru părinţi, am desfăşurat periodic cursuri pentru părinţi, pentru a veni în sprijinul

celor dornici să-şi completeze informaţiile şi abilităţile în ceea ce priveşte educaţia copiilor. 

Concluzionez, afirmând că, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, implicit, succesul în viaţă, e nevoie ca factorii implicaţi în procesul

educaţional să formeze o echipă în care fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi încrederea cuvenite. 
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Consilierea – metodă de îmbunătăţire a relaţiilor dintre şcoală şi familie

  

Rezumat: Parteneriatul educaţional dintre instituţia de învăţământ, consilier, elev şi familie, reprezintă unul din cei mai importanţi şi eficienţi factori de susţinere a

familiei privind educaţia şi formarea personalităţii elevului. Consilierea familiei în instituţia de învăţământ, în mare parte, reprezintă un rezultat al valorificării eficiente a

parteneriatului educaţional. În condiţiile actuale, şcolii îi revine o nouă funcţie de remediere şi susţinere, ajutorare a elevului şi familiei acestuia. 

  

 Cuvinte cheie: consiliere, parteneriat, şcoală, familie, elev, comunicare 
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   Şcoala şi familia au rolul de a educa şi forma tinerii astfel încât aceştia să se poată integra în  comunitate şi să se adapteze cerinţelor societăţii. 

   Sunt situaţii  în care simpla comunicare dintre familie şi şcoală nu sunt suficiente şi nu asigură premisele unei colaborări încununate cu succes. De multe ori, cadrul

didactic se găseşte în situaţia de a „consilia” părinţii, care-şi manifestă disponibilitatea spre o discuţie liberă, constructivă asupra situaţiei la învăţătură a copilului sau asupra

comportamentului său. 

   Consilierea de către învăţător sau diriginte este primul pas în stabilirea şi corectarea disfuncţionalităţilor ce acţionează asupra elevului.  Este un proces în care se stabileşte

o relaţie bazată pe încredere cu o persoană care are nevoie de sprijin. Această relaţie asigură exprimarea ideilor şi sentimentelor în legătură cu o problemă şi oferă sprijin în

clarificarea sensurilor fundamentale, în identificarea unor pattern-uri valorice pe baza cărora se pot formula soluţii. 

   Instituţia de învăţământ învaţă elevii, le oferă posibilităţi ca ei să-şi dobândească instrumentele cognitive şi sociale necesare pentru a reuşi în viaţă, concomitent cu

pedagogizarea familiei prin intermediul consilierii de dezvoltare şi educaţie a părinţilor. Instituţiile de învăţământ educă nu numai elevii, dar şi părinţii acestora. 

   Beneficiarii direcţi, elevii, şi indirecţi părinţii acestora, care sunt consiliaţi, trebuie să fie orientaţi spre adoptarea şi dezvoltarea gândirii pozitive, a spiritului de cooperare şi

relaţionare eficientă cu toată echipa angajată în procesul dat. 

   În instituţia noastră de învăţământ, activitatea de consiliere s-a desfăşurat pe următoarele compartimente:

consilierea elevilor (probleme privind autocunoaşterea, imaginea de sine, adaptare şi integrare socială, reuşita şcolară, crize de dezvoltare, situaţii de criză, rezolvarea şi

depăşirea unui conflict, însuşirea de tehnici de învăţare eficiente);

consilierea părinţilor (probleme privind cunoaşterea copiilor lor, înţelegerea nevoilor şi a comportamentului lor, identificarea factorilor de risc în integrarea şcolară,

socială, ameliorarea relaţiei cu propriii copii, sprijinirea şcolii în educaţia copilului).

  Atât psihologul şcolar, cât şi cadrele didactice au orientat elevul şi familia acestuia spre:

conştientizarea esenţei şi beneficiilor parteneriatului educaţional;

 analizarea obiectivă a problemelor cu care se confruntă acesta în cadrul instituţiei de învăţământ;

 identificarea problemelor cu care se confruntă părinţii în procesul educării copilului său;

Identificarea dificultăţilor cu care se confruntă elevul în cadrul familial şi şcolar;

 modul în care va influenţa parteneriatul educaţional asupra relaţiei beneficiarului cu instituţia de învăţământ;

 elaborarea strategiilor şi perspectivelor de comunicare şi relaţionare în cadrul şcolii, în cadrul familiei şi în cadrul parteneriatului educaţional, centrat pe optimizarea

educaţiei elevului.

   Activităţile de consiliere desfăşurate au avut în vedere:

sprijinirea persoanei consiliate în dezvoltarea propriei individualităţi;

 asistarea în procesul de autocunoaştere;

dezvoltarea unei imagini de sine pozitive şi autoacceptare;

dezvoltarea abilităţilor sociale, de interacţiune cu ceilalţi;

formarea abilităţilor de rezolvare a problemelor şi de luare a deciziilor;

sprijinirea în formularea de scopuri specifice şi măsurabile care pot fi observate din punct de vedere comportamental.

   În cadrul activităţilor de consiliere s-au stabilit relaţii de acceptare şi de încredere necesare pentru producerea unor schimbări pozitive. Deseori, efortul depus de consilier,

învăţător sau diriginte a fost răsplătit de schimbarea atitudinii faţă de învăţătură, faţă de colegii de clasă şi faţă de familie, dar şi de schimbarea atitudinii celorlalţi faţă de un

elev care a întâmpinat greutăţi în procesul de educaţie şi instrucţie. 

  Rezultatele bune obţinute prin consiliere trebuie conservate şi promovate printr-o politică educaţională atent condusă care să nu distrugă încrederea pe care atât elevii cât şi

părinţii o acordă unei noi modalităţi de sprijinire în efortul comun de formare a copilului. 

   Parteneriatul în care familia şi instituţia de învăţământ îşi împart și valorifică responsabilităţile şi interacţiunile sale asupra realizării unei educaţii pentru familie, pentru un 

mediu sănătos de viaţă, este factorul care se poate considera drept unul ce explorează posibilitățile dezvoltării cu succes ale consilierii psihopedagogice a familiei. 
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