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Expoziţia – un cadru cultural-educativ nonformal

Până când şi prin ce metode învăţăm?

 

Rezumat : În contextul socio-educativ contemporan, prin intermediul educaţiei nonformale, se confirmă valorificarea şi transformarea informaţiei în cunoaştere,

evidenţiind abilitatea oamenilor de a acționa în coerență cu o viziune de (auto)instruire permanent deschisă, ce implică un mediu transdisciplinar oferit de multe instituţii

cultural-educative.

 

Cuvinte cheie : educaţie, învăţare, educaţie nonformală, expoziţie, educaţie estetică, Biblioteca Academiei Române

 

Pedagogia modernă a reuşit să răspundă, într-un mod concret, multor întrebări pertinente prin organizarea şi încurajarea unor programe educative ce demonstrează că

educaţia nu mai este un proces limitat spaţial şi temporal, elimină o anumită limită de vârstă, căci formarea individului, după principii etice şi axiologice solide, trebuie să fie

un proces continuu, o coordonată a şcolii şi a societăţii, deopotrivă: „Învăţarea pe tot parcursul vieţii este un proces continuu de oportunităţi flexibile de învăţare, corelând

învăţarea şi competenţele dobândite în instituţiile formale cu dezvoltarea competenţelor în contexte non-formale şi informale, în special la locul de muncă. Acesta reflectă

un concept de învăţare neîntreruptă, oricând şi oriunde. Deşi conceptul s-a modificat de-a lungul timpului, raţionamentul de bază rămâne acelaşi: oamenii trebuie să îşi

actualizeze cunoştinţele şi competenţele, ca indivizi, cetăţeni şi angajaţi. Acest lucru este esenţial pentru a sprijini competitivitatea în contextul unei economii globale a

cunoaşterii bazate pe tehnologie şi pentru a promova integrarea socială şi participarea la o societate democratică”. [Strategia Naţională de Învăţare pe tot parcursul vieţii.

2015-2020]

Literatura pedagogică atestă faptul că educaţia se desfăşoară simultan formal, informal şi nonformal, devenind o dimensiune permanentă a existenţei umane, ce reflectă

dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii prin folosirea unor metode active adecvate ce reuşesc să pună în valoare capacităţile şi aptitudinilor creatoare prin

procesul învăţării: „Logica educaţiei reflectă interdependenţa necesară dintre conţinuturile generale care reflectă valori umane fundamentale şi formele generale adoptate în

anumite contexte de sistem şi de proces, instituţionale şi noninstituţionale, organizate sau spontane. Relaţia dintre conţinuturile şi formele generale oferă o multitudine de

posibilităţi de manifestare a educaţiei la nivelul unor raporturi intensive sau extensive, de închidere sau de deschidere faţă de o realitate pedagogică din ce în ce mai

complexă şi mai contradictorie în contextul societăţii (post)moderne.” [Cristea, S. : 2010. p. 255]

 

Îndeplinirea acestui imperativ educaţional reclamă efortul solidar al familiei, şcolii, al instituţiilor cu profil cultural-educativ – arhive, muzee, biblioteci, galerii de artă,

teatre, centre de documentare şi informare etc.–, oferind o modalitate de interacţiune eficientă. În vederea atingerii acestui ideal educaţional, educaţia nonformală este

esenţială în diferenţierea şi individualizarea demersului educativ, fiind considerată „o punte între cunoştinţele asimilate la lecţii şi informaţiile acumulate informal”

[Văideanu, G. : 1988, p. 54], dovedind o participare activă, conştientă şi responsabilă la propria formare. Educaţia nonformală a fost definită drept „activitatea de formare-

dezvoltare a personalităţii umane realizată într-un cadru organizat şi planificat, în mod flexibil şi opţional, în mediul şcolar şi extraşcolar, în afara programelor de tip formal.

Implică acţiuni pedagogice specifice, proiectate de cadre specializate, aflate în raporturi de : a) complementaritate cu cele realizate riguros la nivel de educaţie formală; b)

deschidere faţă de informaţiile furnizate de educaţia informală, în termeni de influenţe spontane”. [Cristea, S. : 2010, p. 259]

Această formă de educaţie presupune extinderea cadrului de învăţare printr-un aport cognitiv semnificativ, asigură o dezvoltare personală şi socială a elevilor, cu precădere,

o exersare a potenţialului lor senzorial şi voliţional, o intensificare a activităţii colaborative. Astfel, prin noi experienţe şi valorificarea celor anterioare, elevii devin capabili

să-şi orienteze curiozitatea nu numai asupra lumii exterioare, ci şi asupra propriei persoane, dovedind constante interese de cunoaştere, ce le imprimă spiritul de observaţie,

încrederea în sine, creativitatea şi, nu în ultimul rând, gândirea critică. [www.nonformalii.ro] Prin metode (inter)active ce permit acumularea de noi cunoştinţe de cultură

generală şi nu numai, activităţile extraşcolare adâncesc şi întregesc procesul de predare-învăţare, realizează legături interdisciplinare ce imprimă elevilor abilităţi şi atitudini,

facilitând formarea culturii profesionale şi a competenţelor transdiciplinare, reuşind, pe cât posibil, să cunoască şi să respecte valorile culturale şi etnice ale comunităţii, să

trăiască experienţe de viaţă competitive.

 

De aceea, prin adaptarea unor programe şi forme de activitate la cerinţele societăţii actuale, instituţii cu rol cultural-educativ au dezvoltat un teren de desfăşurare a educaţiei

nonformale prin intermediul expoziţiilor -  permanente, temporare sau itinerante, virtuale -, considerate o cale de maximizare a dimensiunii educative, un mod de

cunoaştere didactică şi de (re)interpretare a realităţii. Organizarea expoziţiilor vizează să stimuleze interacţiunea educaţională dintre şcoală şi mediul social pentru

valorizarea potenţialului educativ adus de acest cadru cultural. 

Prin evidenţierea unor conţinuturi tematice complexe, expoziţiile au un rol important în difuzarea educaţiei, dovadă fiind eforturile specialiştilor de prezentare, valorificare

şi valorizare a tezaurului cultural-ştiinţific din instituţiile de profil. Scopul expoziţiei este acela de a transmite vizitatorilor un mesaj, de a lărgi orizontul lor de cultural, de a

forma sentimente şi atitudini, percepţii şi trăiri emoţionale faţă anumite aspecte din realitatea cultural-istorică contemporană sau trecută, de a stimula preocupări şi interese

în diferite domenii, precum ştiinţă, artă sau cultură.  
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Din perspectiva trăsăturilor educaţiei nonformale, impactul (ne)aşteptat al unei expoziţii conduce la o acumulare de cunoaştere sau experienţă prin aprofundarea unor

înţelesuri sau sesizarea altora noi, antrenând şi educaţia estetică, „acea dimensiune a formării care urmăreşte pregătirea persoanei pentru a recepta, interpreta, interioriza şi

crea valori estetice concretizate în diferite suporturi sau situaţii, în perspectiva sporirii spirituale şi a împlinirii unui sens superior existenţei persoanei. Educaţia estetică

presupune un demers metodic de integrare a individului într-un dispozitiv de influenţe atât formale, şcolare, prin intermediul unor discipline cu specific artistic, cât şi

extracurriculare, prin valorificarea unor prilejuri speciale [...] ce sensibilizează fiinţa faţă de frumos, potenţează trăirile artistice, formează şi consolidează gustul estetic

autentic.” [Cucoş, C. : 2014, p. 13]

 

Înființată în 1867, Biblioteca Academiei Române a avut ca principală misiune constituirea unui puternic centru de documentare, menit să ofere instrumente de cercetare

tuturor celor interesați de studiul și afirmarea culturii naționale. [***Biblioteca Academiei Române. Cartea Centenarului] De-a lungul timpului, Biblioteca Academiei

Române și-a afirmat profilul enciclopedic, identitatea de instituție națională elitistă prin constituirea unui patrimoniu informațional de excepție din toate ramurile științifice,

de la documente, manuscrise și carte rară, până la ultimele publicații NATO sau ale Uniunii Europene. Astfel, în direcția noilor realități instructiv-fomative, prin tezaurul

cultural-științific organizat bibliografic şi nu numai, Biblioteca Academiei Române lărgește orizontul educațional-informativ al utilizatorului, asigurându-i o temeinică

pregătire teoretică și aplicativă, prin dezvoltarea gândirii critice, stimularea creativității, susținerea motivației învățării etc., accentuând totodată învățarea autodirecționată

(self-directed learning), în acord cu cerințele educației permanente.

În acest sens, expoziţiile realizate de către specialişti ai Bibliotecii Academiei Române – Serviciul de  Manuscrise Carte Rară, Cabinetul de Stampe, Muzică şi Hărţi,

Cabinetul Numismatic, Serviciul Catalogare-Clasificare Periodice, Foi volante, Serviciul Bibliografie Naţională – au devenit resurse educative ce definesc şi reconfigurează

actul educativ printr-o perspectivă holistică, inovativă şi creativă, dinamică şi continuă, formativă sau stimulativă. Indiferent de natura acestora – universale, naţionale,

retrospective, omagiale, dedicate unor personalităţi sau despre tematica unor colecţii – expoziţiile organizate în cadrul Bibliotecii Academiei Române pot fi considerate un

instrument al procesului educațional, tocmai prin informațiile furnizate factorilor implicați în activitatea de educație. Precizia, exactitatea, fidelitatea şi coordonarea

riguroasă a expoziţiilor amplifică scopul acestei perspective prin garantarea accesului universal şi continuu la informațiile necesare învățării într-un cadru nonformal, prin

antrenarea potențialului cognitiv al utilizatorilor, prin colaborarea şi comunicarea eficientă pentru a stimula metodele de predare-învățare-evaluare. Vizitarea periodică sau

permanentă a unor expoziţii îi permite elevului să discearnă între valoare şi nonvaloare, îl „obligă” să adauge noi valori la cele existente, să elimine arbitrariul sau

incertitudinile, îi însoțeşte efortul intelectual şi îl conduce spre erudiție şi desăvârșire prin autoritatea valorii informației.

În acest sens, voi prezenta o suită de expoziţii realizate în cadrul Bibliotecii Academiei Române din Bucureşti, activităţi atractive ce s-au impus tocmai prin surpriza

intelectuală, artistică şi afectivă, îmbinând utilul cu plăcutul.

De remarcat o serie de expoziţii dedicate operei şi existenţei unor artişti care au scris istoria artei româneşti şi universale, prilej unic de a prezenta opere de patrimoniu, surse

documentare inegalabile, de altfel greu accesibile publicului larg. Cu siguranţă, selecţia unor manuscrise, cărţi rare, desene, acuarele, gravuri, litografii, fotografii pictate,

fotografii lucrate în tehnica dagherotipiei, a panotipiei sau crystoleum, tehnici caracteristice unor perioade din istoria artei au urmărit stimularea interesului estetic şi a

motivaţiei cognitive a educabililor pentru formare şi dezvoltare personală : „Educaţia pentru artă denotă un anumit mod de a vedea umanul, o filosofie de viaţă aparte, o

viziune despre ceea ce este mai de preţ pentru devenirea fiinţei.(…)Educaţia pentru artă devine o educaţie a sinelui în perspectiva integrării în umanitate. Educaţia pentru

frumos imprimă un sens profund, integrator şi înalt tuturor achiziţiilor şcolare.” (Cucoş, C. : 2014, p. 15)

• „Omul și peisajul în grafica lui Gheorghe Petrașcu”

• „O colecție și un mare grafician - Iosif Iser” (1881-1958) 

• „Gravuri japoneze din perioada Meiji”

• „Ștefan Luchian – Desenator” (1868-1916)

• „Artişti plastici, membri ai Academiei Române” - expoziţie aniversară ce a reunit aproape 100 de opere de o valoare artistică excepţională ale artei plastice româneşti.

• „Michelangelo – 535 de ani de la naştere. Influenţe artistice reflectate  în desen şi gravură”

• „Ilustraţii şi ilustratori ai liricii eminesciene”

• „Portretul în secolul al XIX-lea românesc”

• „Cultură şi civilizaţie persană în colecţiile de manuscrise şi carte rară”

• „Suedia în manuscrise şi cărţi rare din colecţiile Bibliotecii Academiei Române”

• „Valori ale culturii universale în colecţiile Bibliotecii Academiei Române” , stampe şi monede japoneze.

O altă categorie tematică de expoziţii a adus în atenţia contemporaneităţii rădăcinile civilizaţiei materiale şi spirituale româneşti prin ilustrarea activităţii culturale, politice

sau religioase a unor personalităţi care au marcat evoluţia istoriei naţionale şi nu numai. În acest context expoziţional, educaţia nu reprezintă doar o acumulare de informaţii,

ci devine dovada unui mod prin care vizitatorii experimentează sau interacţionează în spiritul respectului faţă de valorile create de-a lungul istoriei.

•  „Mărturii din Războiul cel Mare” 

 • „Regele Ferdinand I Întregitorul”- expoziţia a prezentat multiple aspecte ale epocii regelui Ferdinand I: militară, politică, diplomatică şi culturală, oglindită în imagini

fotografice, multe dintre ele expuse pentru prima dată.

 • „Regele Carol I. 175 de ani de la naştere – 100 de ani de la moarte - o selecţie de aproape 200 de fotografii, desene şi stampe, dintre cele cca. 300.000 de fotografii şi

peste 100.000 de desene şi gravuri din colecţiile sale.

• „Sigilii, tezaur de istorie” - 90 de documente, constituindu-se ca o preţioasă sursă de informaţii economice, politice, sociale şi culturale semnificative pentru cunoaşterea

principiilor de organizare a societăţii şi culturii medievale.

• „Constantin Brâncoveanu. Documente din colecţiile Bibliotecii Academiei Române”- comemorarea a 300 de ani de la martiriul domnitorului român.

• „România Mare în reprezentări cartografice”  

• „Un deceniu întunecat (1977-1987). Biserici demolate”

• „Antim Ivireanul, Episcop și Mitropolit, Tipograf și Gravor”

• „Sfântul Vasile cel Mare Expoziţie de manuscrise şi Carte Românească Veche”

• „Vestigii arhitecturale în colecţia fotografică Tzigara-Samurcaș”

 

            Peisajul istoriei literare române şi universale apare reflectat în numeroase expoziţii de excepţie ce au urmărit inovaţia la nivel de conţinut, organizare, tehnici de

conservare şi modul de a prezenta informaţiile. În acest sens, prezenţa la expoziţii cu tematică literară atestă formarea elevului activ, investigator, participant activ la propria

„devenire”, confirmând o orientare eficientă a educației contemporane. De aceea, prin referințele literare, elevul descoperă, acționează şi valorizează universul cunoaşterii,
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printr-o circularitate ideatică sporitoare, prin decantarea unui orizont cultural mai înalt din perspectiva căruia lucrurile pot fi cunoscute mai profund şi cu mai multă

înțelepciune. [Cucoş, C. : 2008, p. 60] În plus, întâlnirea cu un conținut bibliografic specializat antrenează procesul de creație prin căutarea şi identificarea informațiilor

necesare acestei activități, fiind activată capacitatea de a gândi, de a transforma informațiile în cunoaștere şi de a stabili relații între acestea.

• „Medievalia – Texte fundamentale ale culturii române medievale”

• „Marcel Iancu şi avangardiştii de la „Contimporanul”

• „Presa veche din România” - expoziţia şi-a propus să arate publicului multitudinea şi diversitatea presei de la începuturi până în prima parte a secolului  al XX-lea,

precum şi rapiditatea răspândirii acestei forme de exprimare a ideilor din toate domeniile, atât în Principatele Unite, cât şi în celelalte teritorii locuite de români (Ardeal,

Bucovina, Banat). Conceptul expoziţiei a ţinut cont nu numai de criteriul cronologic, ci şi de cel tematic, astfel încât periodicele au ajuns să fie grupate pe domenii de

interes, de la zona literară, artistică, religioasă, ştiinţifică la cea medicală, politică şi umoristică.

• „INEDIT – Corespondenţă şi carte bibliofilă franceză din colecţiile de Manuscrise şi Carte Rară ale Bibliotecii Academiei Române” – prezentarea unor ediţii bibliofile

ale unor autori, precum Michel de Montaigne, Jean Jacques Rousseau, Balzac, Victor Hugo, Voltaire, Jules Verne, Baudelaire, Rimbaud sau Verlaine şi Mallarmé, dar şi

operele definitorii ale unor scriitori români de limbă franceză, fondatori sau exponenţi de seamă ai curentelor avangardei europene: Tristan Tzara, Ilarie Voronca, Gherasim

Luca, Jacques Hérold.

• „Mihai Eminescu - Sonete”Expoziţie de carte bibliofilă”

• „Dimitrie Cantemir – Domnitor şi savant umanist” - om politic şi cărturar, spirit enciclopedic, cu preocupări în domeniile filosofiei, geografiei, istoriei, lingvisticii,

etnografiei, muzicologie.

• „Vasile Alecsandri - un prieten al Casei Regale”

• „George Călinescu - un secol de la naştere”

• „Victor Eftimiu - 120 de ani de la naştere”

• „Ioan Bianu - 150 de ani de la naştere” - mare cărturar român, membru plenar al Academiei Române, creator al şcolii noastre de biblioteconomie şi bibliografie.

• „Tudor Arghezi – desenator”

• „Prezenţe româneşti în Biblioteca Universităţii Catolice din Leuven

• „Jules Verne - ediţii rare” - ediţiile originale J.P. Hetzel ale operelor lui Jules Verne, prima traducere în limba română apărută în revista Familia la 1876, traduceri în

limbile italiană, greacă, germană, maghiară, două scrisori autografe trimise de Jules Verne lui Ion Ghica şi numeroase facsimile ale copertelor şi ilustraţiilor acestor ediţii.

 

           În contextul actual, în mod sigur, expoziţiile au o contribuție esențială la circulația valorilor, deschid noi posibilități de înțelegere, construiesc legături între diferite

culturi, între utilizatori și memoria umanității. De aceea, activităţi de comunicare, coordonare, cooperare sau parteneriat confirmă deschiderea instituţiilor culturale spre

comunitatea educațională, spre societatea civilă, în general, folosind structuri flexibile, deschise, pragmatice și accesibile.
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              OPTIMIZAREA RELAȚIILOR DE INTERCOMUNICATE LA

                    NIVEL DE INVĂȚĂMÂNT SAU LA NIVEL GENERAL

 

Rezumat: Această lucrare își propune să ofere o viziune clară asupra caracteristicilor fundamentale ale relațiilor de intercomunicare și investigarea unor modalități de

optimizare  a acestora. Lucrarea relevă o situație anticipată, aceea că atunci când între cadrele didactice ale unității școlare există o comunicare de calitate atunci se pot

dezvolta și relații interpersonale armonioase, va crește probabilitatea îndeplinirii obiectivelor instituției respective și gradul de satisfacție profesională și personală va fi

sporit.

 

Cuvinte cheie: comunicare, relații interpersonale, comunicare interpersonală.

 

 Modul în care comunicăm ne influențează decisiv relațiile cu ceilalți. Dacă o bună comunicare reprezintă garanția unei conviețuiri armonioase, o comunicare proastă duce

de cele mai multe ori la deteriorarea relațiilor, ceea ce ne poate afecta starea de spirit, rezultatele activităților pe care le desfășurăm și chiar sănătatea.

A comunica presupune reversibilitatea mesajelor în cadrul relației ce reunește două persoane, chiar dacă mesajele sunt sau nu de același ordin. Comunicarea implică crearea

unui sens, în funcție de corelările neîntrerupte dintre facultățile noastre de percepere a semnalelor, de bogăția vocabularului (pentru a le decodifica), de imaginație (pentru a

le interpreta) și de memorie pentru a le menține coerente  atunci când, la rândul nostru, devenim emițători și adresăm mesaje. Rezulță că orice comunicare se realizează

printr-o serie întreagă de relaționări între memoriile, vocabularele, imaginațiile și percepțiile participanților la actul comunicării respective.

Dintre regulile comunicării eficiente, m-am oprit asupra a două, de o importanță majoră.

Prima este aceea care relevează preeminența climatului asupra tehnicii de comunicare umană. Calitatea comunicării este este generată de calitatea relației dintre participanții
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la comunicare. Am observat că în cazul relațiilor interpersonale, al relațiilor dintre cadrele didactice ale unei școli,  cel mai bine va comunica nu neapărat un expert, o

persoană mai în vârstă și cu experiență didactică, ci acela care este în măsură să creeze un context relațional care să faciliteze exprimarea și receptivitatea.

Un al doilea principiu  este acela ce definește actul comunicării autentice ca fiind constituit pe baza a cinci reguli:

- să asculți;

- să observi;

- să analizezi;

- să te exprimi;

- să controlezi.

Să asculți, adică să iei în considerare punctul de vedere al celuilalt. Să observi, altfel spus să fii atent la toate evenimentele – de multe ori de natură nonverbală – care au loc

în situația de comunicare. Să analizezi, în scopul de a discerne partea de explicit de cea de implicit, partea observabilă de cea ascunsă, de a degaja elementele care constituie

câmpul psihologic și social determinant pentru indivizi. Să te exprimi pentru celălalt, în funcție de interlocutor și de natura obiectului comunicării, să controlezi calitatea și

pertinența mesajului (feedback – ul) și procesele susceptibile de a parazita interacțiunea.

Persoanele care comunică în mod competent au un nivel superior de adaptabilitate, empatie, monitorizare a sinelui. Persoanele care nu sunt empatice cu ceilalți tind să

presupună că toată lumea gândește la fel ca ele și are aceleași sentimente, riscând să creeze probleme când această presupunere este greșită.

Atitudini practice pentru optimizarea relațiilor de intercomunicare la nivel de învățământ sau la nivel general.

            a. La nivelul propriei persoane:

- stabilirea unui echilibru interior;

- asigurarea unei stări de confort, de transparență față de sine;

- valorizarea întregii personalități.

            b. La nivelul raportului cu celălalt:

- verificarea disponibilității de a-i acorda atenție celuilalt;

- asigurarea aceluiași interes pentru fiecare;

- pregătirea pentru acceptarea tuturor schimburilor, într-o atitudine nondefensivă și de nonrespingere.

            c. La nivelul rolurilor:

- asigurarea de faptul că diferențele dintre roluri nu produc blocaje;

- organizarea succesiunii, timpilor, intervalelor, ritmurilor de exprimare.

            d. La nivelul limbajului:

- stabilirea unei varietăți a canalelor de transmitere vizuală, sonoră, gestuală;

- stabilirea unei clasificări a conceptelor și a referințelor;

- verificarea gradului de adecvare a codurilor utilizate și/sau a compatibilității dintre ele.

            e. La nivelul cadrelor de referință:

- favorizarea mesajelor de retur ale celuilalt (retroacțiune sau feedback).

            f. La nivelul comportamentelor de exprimare sau de răspuns:

- alegerea comportamentului adecvat dintr-o varietate (de suport, de decizie, de chestionare, de evaluare, de interpretare), în concordanță cu atitudinea reală;

- un comportament cât mai pur posibil, evitându-se amestecul între întrebări și sfaturi, evaluare și suport, interpretare și decizie etc.;

- varietatea comportamentelor utilizare, pentru a se evita monotonia, ținându-se cont de modificările atitudinilor.

Atitudinile de ordin practic recomandate:

- menținerea și îmbogățirea atenției (atenție variabilă);

- organizarea timpului și a spațiului;

- observarea întregii situații dar și a elementelor singulare;

- a acorda ajutor atunci când este necesar;

- a efectua frecvent reformulări, reverberări variate (de tip ecou sau în oglindă);

- asigurarea echilibrului între prezență și distanță în cadrul conversației;

- empatia și simțul analitic;

- o considerare pozitivă sau o abordare echidistantă și echilibrată.

Practic, procesele de interacțiune sunt procese de comunicare, participanții acționând unul asupra celuilalt prin transferul de informații. „Un act comunicativ, fie el verbal

sau nonverbal, odată receptat de celălalt, îi va afecta percepțiile, atitudinile, credințele și motivațiile… Este axiomatic faptul că procesele influenței sociale și comunicarea

sunt strâns legate.” (Berger și Burgoon, 1995)
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Expresia personalității în comportamentele moral- sociale
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            Rezumat: Încă de la naștere, copilul este obligat că ducă o viață socială ce se formează și se dezvoltă în cadrul interacțiunii cu mediul social- cultural, prin

activități, relații, comunicare, dobândirea de experiențe și cunoștințe, de comportamente și competențe specifice umanului, unicității personalității. Sistemele social-

culturale mediază interacținea acestuia cu cei din jur și contribuie la dezvoltarea unui mod de a fi și de a acționa încorporat în structura societății date.

          Cuvinte cheie: personalitate, comportament, societate

            Dezvoltarea copilului constituie un proces laborios ce se desfășoară în mod ierarhic, în ontogeneza timpurie, sub influența dominantă a familiei ca, ulterior, acțiunile

copilului să devină tot mai extinse sub influențele colectivităților de la grădiniță și școală, a activităților de învățare și pregătire profesională. În acest context, pot să apară și

unele dificultăți de adaptare și de interacțiune a copilului cu cei din jur ce sunt mai active în pubertate, deoarece acceptanța criteriilor sociale impuse sunt analizate prin

prisma conștiinței de sine a puberului, astfel încât se raportează selectiv la cele cu atitudini care nu contravin imaginii sale despre sine, mai ales când aceasta este ridicată.

Dacă nu reușesc să- și impună criteriile proprii de estimare a imaginii d sine, aceștia pot deveni izolați și depresivi sau cu manifestări teribiliste, crize de originalitate și

agresivitate.

            În planul personalității, puberului i se conturează tot mai evident stări de acceptanță și respingere, în raport cu adulții, în care judecata morală și valorică se supune

exigențelor interioare și atitudinilor negative față de compromisuri. Toleranța față de comportamentele pe care le dezaprobă este extrem de redusă și opoziția este afișată

verbal sau gestual fără jenă, copilul făcând chiar observații jignitoare la adresa altora. La acestea se adaugă distanțele culturale dintre copii și părinți, diferențe care se

datorează nu numai condiției de dezvoltare naturală a cunoștințelor și schimbării de statut cultural al tineretului, ci și evoluției contemporane a unor noi domeni în care sunt

implicate activități inedite de mare încărcătură socială ce nu au fost trăite de părinții copiilor.

           Cu toate acestea, puberul simte influențele sociale și face un efort costant de adaptare la acestea, mai cu seamă de la 12 ani. El își asumă în mod conștient un anumit

rol. În funcție de un astfel de rol social, se structurează statutul social general  și se instalează mai ferm identitatea. Sunt posibile trei categorii de roluri ce devin evidente la

puberi având, pe parcursul stadiului, o evoluție individuală, diferențiatoare:

1. Rolurile naturale, ce iau naștere sub influența organizării sociale prin impunerea unor situații obligatorii și a desfășurării programate a unor acțiuni;

2. Rolurile de adeziune și candidatură, ce se constituie tot pe baza organizării sociale, în care subiectul îndeplinește unele responsablități, odată cu participarea activă.

3. Rolurile potențiale și prospective, ce au un mare grad de complexitate și iau naștere prin apariția dorințelor, aspirațiilor, idealurilor etc. Semnifică estimația subiectului în

raport cu imaginea de sine printr- o raportare directă la capacitățile altora( U. Șchiopu, E. Verza, 1997).

Toate aceste roluri își pun amprenta pe relațiile puberului cu cei din jur, pe comportamentele și pe activitățile desfășurate. Ele nu rămân imuabile, ci, dimpotrivă, se

transformă sub influența experienței și a achizițiilor psihice. Rolurile, ca și statutele, se ierarhizează și se consolidează în paralel cu dezvoltarea de conduite specifice,

concretizate în subidentitățile personalității pentru puber, mai importante fiind subidentitățile culturale, de apartenență la familie, la grup, cele prospective, participative, și

care vor cunoaște, în adolescență, o dezvoltare mult mai complexă.

Evoluția personalității este marcată și de nivelul conștiinței morale și al judecății morale.
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ABANDONUL ȘCOLAR

 

Rezumat: Foarte îngrijorător este că abandonul şcolar în ţara noastră este în creştere, în vreme ce la nivelul întregii Uniuni Europene, tendinţa generală este de scădere.

Există multe motive pentru care unii tineri renunţă prematur la educaţie şi formare: probleme personale sau familiale, dificultăţi de învăţare sau o situaţie socio-economică

fragilă. 

 

Cuvinte cheie: abandon școlar, absenteism, nevoi, cauze, consiliere

 

            Una dintre problemele grave cu care școala românească se confruntă azi este creșterea constantă a absenteismului și chiar a abandonului școlar, pentru că, probabil,

societatea și școala, ca subsistem, nu pot oferi tuturor elevilor motivația necesară efortului susținut pe care-l presupune școlarizarea. Absenteismul școlar este o problemă

socială, fiind explicat mai ales prin caracteristicile socio-culturale ale mediului de proveniență.

            În cele ce urmează, voi recurge la prezentarea unei analize a celor mai importante cauze ale abandonului școlar, a unor efecte ale acestuia, dar și a principalelor

modalități care pot fi utilizate în încercarea de a reduce acest fenomen. Desigur, cauzele sunt multiple și diferă de la școală la școală, de la generație la generație. Statisticile

susțin că absenteismul se datorează societății, care generează o serie de probleme economice și sociale în rândul familiilor, unde apar probleme de relaționare între părinți și

copii, redistribuirea rolurilor, suport social și emoțional redus, munca în străinătate a părinților. Pe de altă parte intervine și presiunea grupului, riscul consumului de droguri

și a altor forme de dependență, metode instructiv-educative inadecvate, supraîncărcare școlară, disfuncții în evaluare și notare, frica de examene.

            Cauze de ordin economic

            Statutul economic, corelat cu abandonul școlar este evaluat prin variabile, precum gradul de instruire și educație al părinților, profesia tatălui, venitul familiei și

nivelul de viață al acesteia. Anumite familii nu au resurse financiare necesare pentru a suporta numeroasele cheltuieli, impuse uneori de dorința de a se alinia la diverse

standarde. Există elevi care trăiesc sentimente de frustrare legate de sărăcia lor care se reflectă la școală în ținuta vestimentară sau în lipsa pachetului cu mâncare pentru

pauza mare. Din păcate, există posibilitatea ca unii dintre acești elevi să își definească prioritățile în viață în funcție de acestă stare de frustrare și să aleagă soluția
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abandonului școlar.

            Cauze de ordin socio – cultural

            În această categorie întâlnim indicatorii statutului social care se referă la apartenența la o anumită clasă socială, apartenența la anumite etnii, anumite prejudecăți

referitoare la sexul elevilor sau apartenența la anumite comunități sau grupuri dezavantajate, cel mai concret și dovedit exemplu fiind reprezentat de categoria romilor.

            Referitor la variabila sex, unele studii evidențiază o rată semnificativ mai mare a abandonului școlar la fete, indiferent de nivelul venitului părinților; în cazul unui

mediu de proveniență sărac abandonul mai frecvent al fetelor fiind explicat prin implicarea acestora în realizarea diverselor activități casnice. Se consemnează o rată mai

mare a abandonului școlar în mediul rural, ceea ce se poate explica prin distanța dintre școală și mediul de proveniență și condițiile inadecvate de transport, flexibilitatea

insuficientă a programului școlar.

Cauze de ordin psihologic

            Modalitatea prin care fiecare elev interpretează situațiile cu care se confruntă, precum și emoțiile generate, reprezintă principalele cauze de natură psihologică. Un rol

deosebit de important le revine părinților și profesorilor care trebuie să evite să-i condamne pe elevi din cauza unor insuccese sau a unor comportamente inadecvate. Este

important să întărim fiecare succes, oricât de banal ni s-ar părea el, deoarece este obținut de elev și recompensarea lui poate fi un imbold spre următorul. Este important, de

asemenea, să învățăm elevii cum să reacționeze la insucces sau la apariția conflictelor, pentru a evita critica negativă adresată propriei persoane sau adoptarea unor

comportamente inadecvate, cum ar fi violența, blamarea altora, eșecul și abandonul școlar.

            Cauze de ordin pedagogic

            Aceste cauze pot viza calitatea vieții școlare, pertinența conținuturilor în raport cu trebuințele de învățare ale elevilor și relevanța metodelor și a stilului didactic în

raport cu vârsta, strategiile și nevoile elevilor. Calitatea vieții și a educației școlare influențează rata abandonului, iar unele evidențe indică faptul că cele mai înalte rate de

abandon școlar sunt întâlnite în școlile segregate, în școlile publice vocaționale, în școlile numeroase și în școlile în care se pune un mare accent pe supraveghere și testare.

            Modalități de intervenție

            Implicarea factorilor de decizie presupune recunoașterea și asumarea rolului pe care autoritățile locale, serviciile sociale, dar și diverse ONG-uri îl au în acțiunea de

prevenire și combatere a abandonului școlar. În acest sens, acțiunile consilierului școlar și ale Centrului Județean de Asistență Psihopedagogică pot viza oferirea de

informații cu privire la cauzele abandonului școlar, identificarea și popularizarea efectelor pe termen scurt și lung, oferirea unor cursuri de formare adresate cadrelor

didactice și desigur, consilierea elevilor în vederea identificării punctelor tari, a optimizării strategiilor de învățare utilizate, a motivării acestora.     O altă modalitate de

intervenție ar fi constituirea unor asociații a părinților cu copii aflați în situația de risc sau de abandon școlar care să vizeze participarea la ședințe de consiliere individuală și

de grup, ședințe realizate de consilierii școlari. Este nevoie de un parteneriat între factorii care exercită rolul asupra calității actului educativ, motiv pentru care școala are

rolul ei în fiecare dintre modalitățile de intervenție amintite mai sus. Cu toate acestea, voi puncta rolul școlii în monitorizarea periodică a absenteismului, care poate fi un

prim pas spre abandonul școlar.

            Aria de referință a abandonului școlar este, cu siguranță, mult mai variată decât ceea ce am prezentat, doresc să închei cu îndemnul de a ne prețui elevii și de a

accepta unicitatea lor, de a încerca să-i ajutăm pe fiecare, deoarece încercările noastre vor oglindi rezultatele lor.
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Dimensiunile europene ale politicii lui Constantin Vodă Brâncoveanu

 

                   Rezumat: Activitatea diplomatică desfășurată de Constantin Vodă Brâncoveanu , a cuprins toate centrele importante din Europa, care pe vremea aceea erau

centrul lumii. De la Moscova sau Kiev,la Amsterdan sau Londra, de la Paris la Stokholm, de la Viena la Constantinopol , de la Varșovia la Veneția, de la Roma până la Asia

Mică, la Sf. Munte, în toate aceste importante centre politice sau religioase, Constantin Brâncoveanu a avut legaturi puternice cu împărații și regii, cu cancelarii și

ambasadorii, cu generalii sau înalții conducători ai bisericii catolice și ortodoxe.

                 Cuvinte cheie: Constantin Brâncoveanu, Europa, biserică, politică

 

Ultimele două decenii ale secolului XVII marchează pentru Europa răsăriteană o perioadă istorică de frământări politice și de acțiuni militare care au provocat și integrarea

Țării Românești în sfera preocuparilor și intereselor puterilor răsăritene, Imperiul habsburgic, Turcia și Rusia. Astfel, țările române, în general, și Țara Românească,

îndeosebi, s-au putut situa ca factori activi ai politicii europene a marilor puteri, devenind din obiect , subiect al istoriei. Această ieșire din imobilismul istoric a fost posibilă

datorită faptului că în scaunul domnesc al Țării Românești, au fost domnitori clarvăzători și cu mare simț politic. Politica externă a lui Șerban Cantacuzino(1678- 1688) și a

lui Constantin Vodă Brâncoveanu( 1688-1714) a corespuns întru totul realităților momentului istoric.

Sfârșitul lui Șerban Vodă a creat o situație nouă în politica Țării Românești. El urmărise un mare plan politic în cadrul căruia Țara Românească era chemată să împlinească

un rol politic european: grăbirea procesului de descompunere a puterii europene a Imperiului otoman, mai întâi prin ridicarea popoarelor creștine din Balcani, apoi prin

ieșirea ei de sub suzeranitatea otomană.   

Prin diplomația lui, Constantin Vodă nu numai că și-a stabilit numeroase relații cu conducătorii europeni ci, în același timp, cu ajutorul unor informatori risipiți în multe părți

ale Europei, era la curent cu mersul evenimentelor politice sau militare. Prin ei, voievodul muntean s-a orientat în mod obiectiv și complet asupra situației politice europene

și a putut aprecia just semnificația propunerilor sau activităților diplomatice ce se refereau la Țara Românească și la politica lui externă. De aceea, el a folosit și

corespondența cifrată pentru a se putea pune la adăpost de orice surpriză. Printre mijloacele lui diplomatice trebuie să cuprindem și înțelegerea pe care a avut-o totdeauna

față de toate puterile străine, în ceea ce privește libertatea de a trece pe teritoriul Țării Românești a solilor străini, necontrolându-i niciodată, creându-le astfel condiții optime
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pentru a-și îndeplini misiunea lor de diplomați sau curier.

 În atari condiții obiective și în perspectivă, diplomația brâncoveană solicita un cancelariat complex și un conducător încercat. Conducătorul cancelariei, sfătuitorul cel mai

de preț, timp de patru decenii, atât al lui Șerban Vodă, cât și al lui Constantin Vodă și, desigur, al lui Ștefan Vodă( 1714-1716), a fost învățatul umanist Constantin

Cantacuzino, stolnicul, care era, totodată, și un om politic de o amplă viziune istorică.

Activitatea cancelariei de la curtea domnească se desfășura nu numai în limbile diplomatice ale vremii( latina sau italiana) ci și în limbile acelora cărora le era adresată

corespondența. Personalul cancelariei era alcătuit din străini sau români, buni cunoscători ai limbilor europene și bine pregătiți din punct de vedere diplomatic. Prin ei,

curtea domnească, reputată ca mediu cărturăresc, se impunea și pe plan diplomatic tot cu atâta strălucire. Mai mult de 300 de scrisori ale lui Constantin Brâncoveanu au fost

adresate oamenilor mari ai vremii, de care depindea pacea sau războiul în Europa.

Dacă politica nu este numai o știință ci, dimpotrivă, o artă în care intuiția are un rol precumpănitor, într-o asemenea înțelegere a politicii Constantin Vodă Brâncoveanu se

definește ca un spirit eminamente politic. Însă, un om politic fiind, în primul rând, un om de acțiune, trebuie să știe să folosească toate împrejurările, gradându-le în ordinea

importanței și a urgenței, după cum dictează momentul politic. Căci numai în felul acesta omul politic poate stăpâni evenimentele pe care utilizându-le și conjugându-le

potrivit politicii lui, își poate impune obiectivele ce le urmărește.

Politica lui Constantin Brâncoveanu s-a bazat pe două coordinate: a utilizat toate împrejurimile; le-a conjugat cu factorul prioritar al momentului politic, reușind ca timp de

un pătrat de secol să conducă Țara Românească prin toate furtunile și prin toate hățișurile, reușind totdeauna să-i mențină semiautonomia. Iar dacă nu a putut realiza și

scoaterea turcilor din Peninsula Balcanică, operă politică pentru care a lucrat asiduu, continuând întocmai directivele politice ale înantașului său, Șerban Vodă, nu a fost din

cauza inadvertențelor lui politice, ci din cauza egoismelor politice ale marilor puteri răsăritene: Imperiul habsburgic și Rusia. Constantin Vodă a fost sacrificat tocmai pentru

că urmărea  această politică. Așa se explică de ce îndeplinea fără nicio replică toate poruncile otomane, oricât de apăsătoare erau, de ce cauta prietenia curții de la Viena,

deși știa că imperialii vor să încorporeze țara, de ce s-a adresat Moscovei chemând-o la luptă, alături de popoarele din Balcani; în sfârșit, așa se explică politica aparent

inegală, uneori schimbătoare, alteori disimulată, dar având în permanență același obiectiv: existența Țării Românești.

Din analiza politicii externe alui Constantin Brâncoveanu s-au putut stabili dimensiunile ei europene și s-a învederat că în perioada 1688- 1714, poporul roman s-a afirmat

ca factor activ al istoriei Europei răsăritene, parte componentă a istoriei universal; deci s-a afirmat ca subiect al istoriei.

 Politica externă a lui Șerban Vodă Cantacuzino și a lui Constantin Brâncoveanu se concretizează prin voința lor fermă de a menține semiautonomia țării și de a aspira la

neatârnare deplină, tendința continuă de a ieși de sub jugul otoman dar și menajarea intereselor politice ale Imperiului otoman, pentru a se evita o reacție violentă din partea

acestuia.

Diplomația lui Constantin Vodă Brâncoveanu, având ca centru fix Constantinopolul, a pendulat când spre Viena, când spre Moscova, pentru a frâna expansionismul

Imperiului otoman dispus să transforme și țările române în pașalâcuri.

O altă trăsătură dominant a politicii externe a lui Constantin Vodă a fost orientarea spre Europa occidentală, căutând cu sprijinul diplomației să întărească poziția de

semiautonomie și semiindependență a Țării Românești.

În tot timpul domniei, Constantin Vodă a căutat să impună ideea de lege  ca idee fundamentală în relațiile dintre state. Și-a respectat în mod riguros angajamentele

internaționale și a manifestat un dispreț total față de practicile politicii otomane. Prin această atitudine, voievodul muntean a dovedit o formație politică europeană, evident și

în celelalte manifestări ale lui, fie cultural sau religioase, neavând nimic comun cu spiritual oriental al politicii otomane. Constant, voievodul îi considera pe turci- tirani,

cruzi, pagâni. Trăind permanent un sentiment de panică, le dădea orice și oricât, indiferent cât de grele erau obligațiile ce și le lua. Acest sentiment de panică provenea din

conștiința că turcii nu au respect față de ideea de lege, ci numai față de legea islamică, pe care o interpretau cum voiau.

Politica externă a lui Constantin Vodă exprimă și o concepție generală asupra istoriei. El este convins de mersul ireversibil și neîntrerupt al evenimentelor, de caracterul

evolutiv al istoriei. De aceea, niciodată nu a luat o măsură pripită. A lăsat ca vremea să definească evenimentele, să le precizeze cursul, pentru ca astfel ele să-i indice

atitudinea dat fiind caracterul lor, ireversibil, determinat de factorul timp.

Căutând prin toate mijloacele să păstreze bune relații cu Poarta, înăbușind toate comploturile organizate împotrivă-i de boieri munteni sau moldoveni, Constantin

Brâncoveanu a reușit să- și asigure libertatea de mișcare, atât pentru politica lui națională, cât și pentru politica lui europeană.

Dacă politica are la dispoziție două instrumente: diplomația și războiul, în cazul politicii lui Constantin Vodă Brâncoveanu se constată că mai există un al treilea instrument

al politicii: actul de cultură. Introducând în istoria politicii românești acest factor nou, voievodul a justificat definirea domniei lui ca o “monarhie culturală”.
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Rezumat: Lucrarea de față are în vedere una dintre funcțiile pe care le are educația – socializarea. Procesul de socializare durează întreaga viață, însă acesta poate fi

împărțit în două etape: socializare primară și socializare secundară. În prima fază a socializării, denumită şi inculturaţie, indivizii dobândesc cunoștințe primare în ceea ce

privește comportamentul uman; aceasta apare datorită părinților și a persoanelor care fac parte din cercul imediat individului (aici intră și profesorii). Datorită faptului că

școala insuflă elevilor valori legate de dezvoltarea personală și de autocontrol social, dificultățile pe care aceștia le vor întâmpina pe parcursul vieții vor fi diminuate,

deoarece aceștia vor fi deja antrenați cu privire la integrarea și adaptarea socială.

 

Cuvinte-cheie: educație, funcție de socializare, inculturație, dezvoltare personală

 

Lumea în care trăim este una în care schimbarea apare la tot pasul, ceea ce înseamnă că valorile tind să se redefinească, iar noi suntem nevoiţi să ținem pasul cu tot ceea ce

ne înconjoară și să fim capabili de a ne orienta mereu după valorile stabilite de către societate.  În acest sens, valoarea ar putea fi definită drept ceea ce urmează a fi asimilat,

concretizat sau materializat. Omul dorește înființarea unor alternative mai bune decât ceea ce realitatea îi oferă, iar pentru acest lucru „omul are nevoie de educaţie, nu

pentru că fără educaţie el n-ar putea creşte, ci pentru că dacă creşte această creştere nu trebuie lăsată pe seama întâmplării” (Bârsănescu, 1970: 153).
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Ioan Cerghit (Cerghit, Vlăsceanu, 1988: 28) definea educaţia din mai multe unghiuri: ca proces, prin care fiinţa umană este supusă unei transformări îndelungate, ca acţiune

de conducere, omul devenind o fiinţă formată şi autonomă, dar şi ca acţiune socială sau ca relaţie desfăşurată între doi poli, educatorul şi cel care este educat. Astfel, din

punct de vedere sociologic, educaţia îndeplineşte în societăţile contemporane mai multe funcţii, printre care şi cea de socializare; membrii unei societăți sunt pregătiți pentru

a se putea integra în cultură, devenind apoi un membru productiv al societății din care face parte. Socializarea este procesul prin care o fiinţă asocială (care nu se comportă

sistematic aşa cum o fac majoritatea membrilor societăţii) devine o fiinţă socială, corespunzătoare tipului mediu individual al societăţii, prin interiorizarea treptată a

modelelor de comportare, atitudinilor, valorilor spaţiului social în care trăieşte. În acest proces, individul îşi creează o identitate socială (eul social) şi se integrează în spaţiul

social, perpetuându-l.

Procesul de socializare cuprinde durata întregii vieţi. Sociologii disting două stadii ale socializării: stadiul socializării primare şi stadiul socializării secundare. În prima fază

a socializării, denumită şi inculturaţie, indivizii dobândesc cunoștințe primare în ceea ce privește comportamentul uman; aceasta apare datorită părinților, a persoanelor care

fac parte din cercul imediat individului. Socializarea secundară, denumită şi aculturaţie, deşi se realizează prioritar prin intermediul proceselor educative instituţionalizate, 

„le transcede în măsura în care presupune procese integrative necontrolate de şcoală, ca de pildă: integrarea în profesie (controlată de complexe instituţional productive),

integrare socio-instituţională (controlată de complexe instituţional-educative), integrare culturală (controlată de complexe cultural-educaţionale), integrare în familie etc.”

(Bădescu, Radu, 1980: 76). În societatea contemporană, sistemul de educaţie include, pe lângă vechile instituţii ale familiei, şcolii şi bisericii, numeroase alte instanţe de

socializare secundară: organizaţii profesionale, politice, instituţii de artă şi cultură etc. Criticii sistemului actual de educaţie arată că nu toţi copiii beneficiază de aceleaşi

experienţe, întrucât acestea diferă în funcţie de clasa socială căreia îi aparţin, de apartenenţa lor rasială sau etnică, de mediul în care trăiesc şi de alte variabile, prin care

socializarea secundară se realizează în mod discriminatoriu.

Prin urmare, pentru a ajunge din stadiul de copil la cel de adult, individul trebuie să treacă printr-o serie de mecanisme care au rolul de a-l ajuta în dezvoltarea și maturizarea

treptată, atât din punct de vedere intelectual, cât și din punct de vedere fizic și social. Parcurgând aceste etape, subiectul acumulează un sistem de valori, ceea ce nu denotă

altceva decât maturizarea acestuia. După cum reiese din cele afirmate mai sus,  prima etapă este cea în care părinții încearcă să le transmită copiilor lor o serie de calități și

idei. Mai târziu, procesul este preluat de către instituțiile de învățământ, de biserică sau de către alte astfel de organizații cu caracter social, cultural sau administrativ.

Inculturaţia este „procesul prin care factorii socio-culturali ai mediului de referinţă modelează şi structurează individul din punct de vedere psiho-comportamental şi

ideologico-valoric” (Glava, 2007). Cu alte cuvinte, cultura fundamentată într-un anumit mediu este asimilată de către individ, astfel încât acesta învaţă normele şi valorile

acceptate de societatea în care trăieşte. Individul va deveni un membru acceptat al grupului şi poate îndeplini funcţiile şi rolurile necesare în cadrul acestuia. „Aspectul cel

mai important al inculturaţiei este cunoaşterea şi stabilirea unui context de limite comportamentale acceptate care dictează ce este acceptabil şi ceea ce nu este acceptabil în

cadrul societăţii” (Kottak, 2007: 199-217).

Inculturația apare datorită unor factori care afectează în mod diferit sistemul de valori al celor supuși fenomenului. Factorii socio-culturali cu influenţă asupra dezvoltării

psiho-sociale a copilului sunt reprezentaţi de condiţiile economice şi culturale generale ale societăţii, mediul familial şi colectivităţile în care se încadrează copilul (creşa,

căminul, grădiniţa, şcoala). Mediul familial are o importanţă deosebit de mare pentru dezvoltarea psiho-socială a copilului. Elemente importante ale acestui mediu ar fi

structura familiei, nivelul intelectual, cultural, personalitatea, sănătatea membrilor familiei, metodele educative utilizate etc.

Acest proces se poate manifesta atât în mod conştient, cât şi inconştient. Există trei modalităţi prin care o persoană poate asimila o cultură:

primă modalitate este învăţarea directă a unei culturi, care se realizează, de obicei, cu ajutorul părinţilor; copilului i se spune să facă un anume lucru pentru că aşa este

bine sau să nu facă ceva pentru că aşa este rău.

doua modalitate conştientă de inculturaţie este de a emula comportamentul celor din jur; astfel inculturaţia este procesul de dobândire a modelelor de bază ale

comportamentului uman şi are drept agenţi, într-o primă fază, părinţii, rudele, vecinii, grupul de joacă etc., iar într-o a doua etapă şi alte instanţe de socializare cu care

familia cooperează, cum ar fi grădiniţa şi alte familii. „Copilul face ceea ce vede la părinţi, motiv pentru care inculturaţia este strâns dependentă, în conţinutul ei, de

structura socială, de diviziunea muncii, de cadrul cultural etc. ale societăţii în care trăiesc părinţii” (Bădescu, Radu, 1980: 63).

inculturaţia se poate manifesta şi la nivel inconştient, prin intermediul evenimentelor şi tiparelor comportamentale promovate la nivel socio-cultural.

În ultimă instanţă, după cum afirma şi Kottak (Kottak 2007: 199-217), toate cele 3 forme de manifestare ale inculturaţiei au loc simultan şi permanent. Inculturația are o

contribuție majoră și este esențială într-un grup, permițând dezvoltarea personală a individului. De asemenea, aceasta este definitorie la nivel de civilizație, deoarece

întărește noțiunea de identitate la nivelul apartenenței unui grup. În lipsa ei, valorile și virtuțile unui grup nu s-au sedimentat îndeajuns pentru a permite formarea coeziunii

dintre membrii acestuia

Cea mai importantă instituţie socială cu valenţe în socializare este şcoala. Emile Durkheim, unul dintre părinţii fondatori ai sociologiei educaţiei, definea şcoala ca fiind un

„grup social care are o unitate şi o fizionomie proprie” (Durkheim, 1908: 109). Şcoala îndeplineşte caracteristicile specifice organizaţiilor. Acestea ar fi: întreţinerea de

multiple relaţii cu mediul extern și îndeplinirea a două funcţii:

primară – de formare a elevilor şi integrare a lor în societate;

secundară – de a furniza populaţiei din zonă modele comportamentale.

Şcoala este un sistem formal şi un mediu de relaţii informale. Este formală pentru că prescrie norme şi reguli, sancţionează conduitele individuale şi informală pentru că

răspunde nevoilor reale ale indivizilor.

Acţiunea definitorie a şcolii rămâne educaţia, considerată un proces destinat exclusiv omului şi care vizează disciplinarea şi civilizarea acestuia, din perspectiva unui ideal

de personalitate umană, propus şi dorit chiar de societate. Educația este cea care ajută și mai ales învață indivizii cum trebuie să funcționeze într-un mediu social. Acest lucru

este realizat cu ajutorul transmiterii, inculcării unor norme sociale, a regulilor care conduc spre cultură. Dezideratul educației constă așadar în dezvoltarea individuală și

socială a educabililor, în capacitatea acestora de a înțelege mesajele sociale, de a putea opera cu concepte si de a gestiona conținuturile influențate de societate.

În societatea tradițională, valorile promovate de şcoală erau ascultarea, disciplina, supunerea față de profesor. Cadrul didactic avea o poziție privilegiată în câmpul școlar,

spre deosebire de elev, văzut drept obiect pasiv al procesului de învâțământ. Aceste coordonate se modifică însă în școala modernă, care pune accent pe alte valori, cum ar fi

cooperarea, competiția pozitivă și inițiativa proprie.

Funcțiile educației sunt diverse și se referă la transmiterea valorilor pe care societatea le posedă, la pregatirea și la formarea oamenilor sau la valorizarea creațiilor culturale.

Se poate observa un principiu tot mai des întâlnit în școala modernă, cel al însușirii conştiente și active. Școala și învățământul tradiţional se axau pe respectarea intervalului

de timp alocat orei, în dauna elevilor, care nu asimilau în mod corect informațiile transmise. Acest principiu, însă, insistă asupra unei apropieri între elevi și conținutul

curricular și cere ca ambii parteneri să se implice în procesul didactic. Efortul este dublu. Pe de o parte, profesorul trebuie să cedeze o parte din atribuții, renunțând la poziția

centrală care i se atribuia în învățământul tradițional. De cealaltă parte, elevul este stimulat să aibă încredere în posibilitățile proprii și să-și depășească pasivismul.

Câmpul școlar educativ modern se desfășoară, între două elemente care trebuie să participe în egală măsură, profesorul, manager și formator al procesului instructiv-

educativ, iar elevul, obiect și subiect al acestui proces, dobândind autonomie și formându-se în spiritul responsabilității și al culturii civice.
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Pedagogia activă, caracteristică învăţământului modern, face posibilă trecerea de la transmiterea de cunoştinţe la formarea de deprinderi şi de abilităţi, accentuând astfel

latura formativă a educaţiei. Total diferită de pedagogia tradiţională, pedagogia modernă modifică rolul jucat de polii educaţionali, mutând accentul pe elev. Învăţământul

modern nu caută să scoată în evidenţă rolul profesorului, ci vine în întâmpinarea cerinţelor societăţii, propunând strategii didactice potrivite pentru formarea elevilor. Şcoala

trebuie să încurajeze formarea unui spirit critic, a unor atitudini pozitive şi a studiului individual, antrenând elevii în activităţi diverse şi diversificate, pentru a-i face să

renunţe la rolul pasiv. Prin urmare, şcoala, pe lângă rolul de a transmite cunoştinţe şi a forma deprinderi, are şi rolul de a forma şi modela personalitatea elevilor.

 Putem observa că integrarea într-un colectiv are o influenţă puternică asupra conturării tiparului comportamental al unui individ. În acest sens, şcoala – ca etapă esenţială în

dezvoltarea personală a indivizilor – se concretizează într-un mediu propice inculturaţiei.

Trebuie puse în evidenţă două orientări ale culturii şcolii în formarea şi inocularea valorilor de bază ale indivizilor şi anume: orientarea de tip antropocentric, respectiv

orientarea de tip sociocentric (Glava, 2007):

în ceea ce priveşte orientarea de tip antropocentric, aceasta afirmă ca valoare de bază libertatea elevului şi capacitatea sa de autoadaptare şi perfecţionare într-un

cadru educaţional necoercitiv şi dirijat;

orientarea sociocentrică consideră ca valori de bază socializarea şi integrarea socială a elevului, într-un cadru organizat şi structurat conform nevoilor sociale. 

Nivelul de educaţie şi de formare profesională a populaţiei, capacitatea de a învăţa şi de a crea tehnologii mai bune constituie aşa-numitul capital uman (Vlăsceanu, 2002:

29), considerat la fel de important pentru dezvoltarea unei societăţi ca şi capitalul fizic ori resursele ei naturale.

În esenţă, şcoala este un mediu care are un impact semnificativ în dezvoltarea socio-culturală şi psihologică a indivizilor, prin intermediul ansamblului de interacţiuni care

au loc între aceştia şi membrii colectivului de care aparţin. În acest sens, sunt deopotrivă importante atât interacţiunile între cadre didactice şi elevi, precum şi în interiorul

colectivului de elevi.

Un mare impact în dezvoltarea educabililor îl are profesorul, care se axează nu doar pe transmitere de conținuturi și informații prevăzute de către programa școlară, ci el

acordă o atenție majoră spiritului de inițiativă și comunicării dintre subiecți. Analizând tiparul interacţiunilor dintre cadrele didactice şi elevi, putem observa că acestea pot

avea efecte diverse:

un cadru didactic bine pregătit şi cu prestanţă în comportament poate avea o influenţă pozitivă asupra elevilor atât prin valoarea adăugată educaţională pe care le-o poate

conferi prin procesul instructiv-educativ, cât şi prin modelul uman pe care îl reprezintă (inducând elevilor un anume grad de respect pentru valori educaţionale şi morale).

un cadru didactic care nu este bine pregătit din punct de vedere profesional şi nu impune un grad de respect prin tiparul său comportamental nu poate genera

decât un feed-back negativ din punctul de vedere al elevilor (accentuarea problemelor comportamentale a elevilor  problemă, stagnarea acumulării educaţionale a elevilor şi

reducerea încrederii în sistemul educaţional în ansamblu).

Rolul cadrelor didactice în promovarea valorilor prin intermediul şcolii este, prin urmare, unul esenţial întrucât aceştia coordonează elevii prin consilierea şi orientarea

şcolară, precum şi prin prisma profilului uman pe care îl adoptă în interacţiunile cu elevii (putând constitui un model de urmat pentru generaţia de elevi). Profesorul

reprezintă deci un model în ceea ce privește conducerea elevului înspre un comportament activ, dezirabil în orice societate, întreaga sa acțiune fiind centrată pe aceștia.

După cum rolul profesorului este bine delimitat, tot așa și elevul îndeplinește anumite funcții. Acesta trebuie încurajat în asumarea unui rol activ, reflexiv, constructiv, dar și

critic în ceea ce privește interacțiunea cu profesorul, dar și cu ceilalți elevi. Desigur că elevul trebuie să își stabilească bine propriile sale valori, să fie conștient de propria sa

identitate culturală, etnică și religioasă, fără să fie supus vreunei atitudini discriminatorii.

În ceea ce priveşte relaţia elevului cu membrii colectivului din care face parte, aceasta este definitorie pentru tiparul comportamental pe care acesta şi-l dezvoltă. Anturajul

este esenţial în viaţa fiecărui individ întrucât induce anumite stereotipuri de comportament şi îi influenţează acţiunile. Cu alte cuvinte, de multe ori, pentru a se integra într-

un anumit cerc social, un individ adoptă anumite atitudini şi gesturi ale membrilor grupului care îl ajută să se identifice cu grupul în sine. Şi în cazul colectivului de elevi

există anumite grupuri de elevi care au diverse caracteristici atât cu un caracter pozitiv (elevi cu o un comportament adecvat şi o atitudine proeducaţională), cât şi negativ

(elevi cu probleme de comportament şi cu atitudini antisociale). Această nevoie stringentă de integrare socială a elevilor într-un anumit grup (cel puţin, în şcoala

contemporană) consolidează orientarea sociocentrică a culturii şcolii.

Dezvoltarea socio-culturală a indivizilor este una complexă şi relativ imprevizibilă (în funcţie de gradul de eterogenitate al personalităţii persoanelor din mediul ambiant).

Asocierea individului cu persoane care au un comportament adecvat şi o personalitate plăcută imprimă şi

acestuia aceleaşi valori şi atitudini, pe când asocierea cu persoane cu o influenţă nocivă va avea rezultate negative în dezvoltarea comportamentală.

Pe parcursul vieţii, dezvoltarea personalităţii indivizilor cunoaşte mai multe faze şi are o dinamică accentuată în funcţie de construcţia emoţională, respectiv valorile

inoculate de familie în fazele incipiente ale acestui proces de dezvoltare. Cu toate acestea, o parte importantă a dezvoltării – atât ca perioadă în timp, cât şi ca impact – o

reprezintă şcoala. În acest context, fenomenul de inculturaţie la nivelul şcolii dobândeşte o valenţă importantă întrucât conduce decisiv la formarea unui anumit profil uman

şi profesional, imprimă anumite valori morale indivizilor (prin intermediul proceselor derulate şi a persoanelor cu care indivizii intră în contact), respectiv defineşte

individul în raport cu persoanele din jurul său şi asociază acestuia un anumit format al personalităţii.

Fără a nega importanţa activităţii instructiv-educative, multe studii de psihologie atrag atenţia asupra unor deficienţe ale şcolii, prin care aceasta poate afecta negativ

dezvoltarea elevilor. Se consideră că se cere prea mult copiilor să se adapteze exigenţelor şcolii, în loc să se adapteze şcoala la posibilităţile copiilor. Cel mai nociv factor

este poate supraîncărcarea care favorizează surmenajul, reacţiile nevrotice, dezadaptările şcolare şi, ceea ce este cel mai grav, determină scăderea motivaţiei pentru

activităţile de tip şcolar.

În ciuda aşa-ziselor deficienţe despre care am amintit anterior, şcoala ca instanță culturală, nu face altceva decât să asigure existența acestor relații generatoare de unitate în

diversitate. Cadrele didactice reprezintă cheia care deschide orizonturi noi și care gestionează în mod constructiv diferențele dintre indivizi, prin faptul că scoate în evidență

lucrurile care leagă, care apropie grupul. Cu toate că există diferențe felurite între subiecți, ceea ce este un fapt cât se poate de normal, nu înseamnă că unul este superior

celuilalt, dimpotrivă, fiecare are propriile sale valori politice, sociale, religioase sau de orice altă natură.

Școala contemporană facilitează înțelegerea diferențelor dintre educabili, promovează atitudini și noi forme de comunicare, care vin în sprijinul cooperării și colaborării

dintre elevi. Acest lucru permite învățarea prin colaborare atât între elevi, cât și între unități de învățământ prin parteneriate menite să dezvolte și să întărească relațiile între

acestea.

Datorită faptului că școala insuflă elevilor valori legate de dezvoltarea personală și de autocontrol social, dificultățile pe care aceștia le vor întâmpina pe parcursul vieții vor

fi diminuate, deoarece aceștia vor fi deja antrenați cu privire la integrarea si adaptarea socială.

În concluzie, rolul școlii este acela de a ajuta elevii să își însușească cunoștințe, valori și deprinderi și de a le oferi posibilitatea adoptării unor perspective pe termen lung,

având beneficii atât în prezent, cât și în viitor.
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Educaţia timpurie în grădiniţă

 

 

           Rezumat: Se spune că încă din pântecul mamei, pruncul începe se acumuleze informații care îl va ajuta în viață. Educația începe din familie și continuă la grădiniță,

școală, etc. Un rol important în educarea copilului îl are educatoare (considerată a doua mamâ).

Educația de calitatea se face într-un mediu adecvat,realizată  de către cadru didactic bine pregătit din toate punctele de vedere.

 

             Cuvinte cheie:educație,preșcolar,mediu,personalitate

 

Educaţia timpurie se referă la educaţia copilului în primele stadii ale copilăriei (de la naştere la 8 ani) şi le oferă condiţii specifice pentru dezvoltarea deplină, respectând

dezvoltarea individuală şi de vârstă a acestora.

Educaţia timpurie porneşte de la ideea că vârstele mici constituie baza personalităţii, iar pentru reuşita educaţională a copilului, e necesar să fie antrenaţi toţi actorii cu care

acesta interacţionează, începând cu membrii familiei, personalul din instituţiile de educaţie preşcolară şi terminând cu comunitatea.

Educaţia timpurie este un tip de educaţie global şi funcţional, adaptat nevoilor şi caracteristicilor individuale ale copilului, o pedagogie a acţiunii şi a comunicării, centrată

pe copil, ca autor al propriei deveniri.

Tendinţele şi orientările generale ale educaţiei au condus la redimensionări ale documentelor curriculare care reglementează organizarea şi desfăşurarea procesul instructiv-

educativ în unităţile de învăţământ  preşcolar. În contextul actual, încercările de reaşezare a educaţiei în primii ani de viaţă ai copilului au oferit argumente solide pentru

legiferarea conceptului de educaţie timpurie şi formarea de pârgii de acţiune la nivel de sistem de învăţământ. Una dintre aceste pârgii este programa de studiu, respectiv

Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani.

Cele mai relevante finalităţi ale educaţiei timpurii în contextul sistemului nostru de învăţământ au în vedere o unitate de idei cu a cele ale altor sisteme de învăţământ

contemporane, astfel:

Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale;

Dezvoltarea capacităţii de interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi;

Descoperirea, de către fiecare copil, propirei identităţi, a autonomiei şi formarea unei imagini de sine pozitive;

Sprijinirea copilului în achiziţionarea unor cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare la intrarea în şcoală.

Noul curriculum pentru învăţământ  preşcolar abordează în mod explicit pe de o parte, nevoia înţelegerii în complexitatea lor a tuturor experienţelor de viaţăşi de învăţare

ale copilului în intervalul primilor ani de viaţă, precum şi locul/ rolul cadrului didactic care dezvoltă o educaţie integrată cu aceşti

copii.                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Pentru eficientizarea procesului de predare-învăţare şi diversificarea strategiilor aplicate este necesar să se promoveze climatul pozitiv în educaţie , în condiţiile comunicării

şi relaţionării permanente cu copilul/ copiii şi, de asemenea, cu părinţii.

Valoarea utilizării strategiilor didactice, dau, în fapt, valoarea educaţiei copilului preşcolar. Ca o consecinţă directă a dimensiunilor educaţiei  la vârstele mici, rolul

educatoarei implică:

Dezvoltarea şi înţelegerea istoriei personale şi sociale a celui care învaţă şi sensibilitatea la influenţele culturale exercitate de familie;

Aprecierea şi utilizarea experinţelor anterioare ale copilului, ca parte integrantă a procesului de învăţare;

Organizarea mediului de învăţare astfel încât să faciliteze învăţarea experenţială;

 Pregătirea copilului pentru a accepta şi a face faţă schimbărilor, contradicţiilor şi incertitudinilor;

Definirea şi punerea de probleme pentru copii pentru a identifica soluţiile alternative;

Facilitarea dialogului şi a reflecţiei ca parte integrantă a procesului de învăţare.

               Educaţia preşcolară, în contextul  educaţiei timpurii, şi-a stabilit    câteva priorităţi  în abordarea procesului educativ la grupa de copii. Astfel, de au în vedere

următoarele aspecte:

  ~fiecare copil este unic, are nevoi particulare;

  ~educaţia este continuă, ea începe din primele momente de viaţă şi se prelungeşte pe tot parcursul ei;

  ~actul educativ din grădiniţă este guvernat de către copil şi trebuinţele sale de dezvoltare;

  ~dezvoltarea copilului este dependentă de ocaziile pe care le oferă jocul;

  ~educaţia timpurie nu se adresează “copiilor”, ci fiecărui copil în parte;

mailto:iuliazamfiradobrapop@yahoo.com
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  ~învăţarea se realizează preponderent prin joc, fiind experenţială şi socială;

  ~amenajarea mediului educaţional pe arii de dezvoltare constituie o formă optimă de realizare a ocaziilor de experimentare;

  ~stimularea independenţei de alegere şi acţiunea trebuiesc combinate cu activitatea de grup şi cu sprijinirea relaţiior interpersonale.

            Finalităţile fundamentale ale grădiniţei se referă, pe de o parte, la oferirea unei asistenţe educaţionale complexe pentru formarea abilităţilor de bază necesare pe tot

parcusul vieţii, iar, pe de altă parte, dezvoltarea armonioasă a  copilului în funcţie de specificul tendinţelor, ritmul propriu şi potenţialul individual.

            Necesitatea concordanţei dintre finalităţile celor două niveluri de învăţământ, preşcolar şi şcoala primară, subliniază încă o dată, un deziderat comun: pregătirea

copilului pentru şcoală şi, în viitor, pentru educaţia permanentă.
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ABORDĂRI INTER SI TRANSDISCIPLINARE ALE ÎNVĂŢĂRII

 

Rezumat:  Proiectarea inter sau transdisciplinară nu va conduce la „desfiinţarea” disciplinelor şcolare, acestea vor continua să existe în planurile de învăţământ dar,

„permeabilizate” şi interconectate

Cuvinte cheie: învăţământ, interdisciplinar, transdisciplinar, abordare integrată, complexitate, pluridisciplinaritate

 

Motto
“Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viața nu   este împărțită pe discipline” J. Moffett

Societatea în care trăim şi în care vor trăi copiii pe care îi pregătim are nevoie de oameni care să gândească interdisciplinar, care să treacă cu uşurinţă de la un domeniu la

altul şi care să-şi îndeplinească cu succes rolurile sociale pentru care sunt pregătiţi.

 Un învăţământ interdisciplinar poate să-i ajute pe copii să dobândească o privire de ansamblu asupra vieţii şi universului, să asimileze mai temeinic valorile fundamentale

şi să distingă mai uşor scopurile de mijloace. Conexiunile interdisciplinare nu sunt univoce, în sensul că fluxul de informaţii, are o singură direcţie spre o anumită

activitate; comunicarea se desfăşoară în ambele direcţii, de la un tip de activitate la altul şi invers. Abordarea interdisciplinară porneşte de la ideea că nici o disciplină de

învăţământ nu constituie un domeniu închis, ci se pot stabili legături intre discipline. Interdisciplinaritatea apare ca necesitate a depăşirii limitelor creatoare de

cunoaştere, care a pus graniţe artificiale între diferite domenii ale ei. Argumentul care pledează pentru interdisciplinaritate constă în aceea că oferă o imagine integrată a

lucrurilor care sunt analizate separat.

            Actuala programă şcolară a fost elaborată din perspectiva trecerii de la modelul de proiectare curriculară centrat pe obiective la modelul centrat pe competenţe.

Competenţele cheie sunt definite ca fiind ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini care trebuie dobândite, respectiv formate elevilor în cadrul acestui proces şi de

care fiecare elev are nevoie pentru împlinirea şi dezvoltarea personală, pentru cetăţenia activă, pentru incluziune socială şi pentru angajare pe piaţa muncii. Structurarea

acestor competenţe cheie vizează atât unele domenii ştiinţifice, precum şi aspecte interdisciplinare şi transdisciplinare, realizabile prin efortul mai multor arii curriculare.

Asfel, interdisciplinaritatea, în condiţiile actuale ale desfăşurării procesului de învăţământ, se impune ca o direcţie principală a "renovării" activităţii profesorilor, atât în ceea

ce priveşte conţinutul lecţiilor, cât şi metodele şi strategiile de lucru. 

Avantajele interdisciplinarităţii sunt:

• permite elevului să acumuleze informaţii despre obiecte procese, fenomene care vor fi aprofundate în anii următori ai şcolarităţii

;• clarifică mai bine o temă făcând apel la mai multe discipline

;• creează ocazii de a corela limbajele disciplinelor şcolare;

• permite aplicarea cunoştinţelor în diferite domenii;

• constituie o abordare economică din punct de vedere al raportului dintre cantitatea de cunoştinţe şi volumul de învăţare. 

Predarea interdisciplinară pune accentul simultan pe aspectele multiple ale dezvoltării copilului: intelectuală, emoţională, socială, fizică şi estetică. Interdisciplinaritatea

asigură formarea sistematică şi progresivă a unei culturi comunicative necesară elevului în învăţare, pentru interrelaţionarea cu semenii, pentru parcurgerea cu succes a

treptelor următoare în învăţare, pentru învăţarea permanentă. „Elevul viitorului va fi un explorator” – spune Marshall McLuhan. Pentru aceasta el trebuie să fie conştientizat

de importanţa învăţării prin cercetare, prin descoperire, de importanţa realizării conexiunilor între diferitele discipline. Obiectivul fundamental al oricărui sistem

educaţional este formarea la elevi a culturii generale. Organizarea unilaterală a informaţiei într-un sistem rigid este însă total nepotrivită cu această intenţie. Aportul fiecărei

discipline nu trebuie să se constituie în ceea ce este specific disciplinelor, ci prin ceea ce au acestea în comun, elemente transferabile, elemente care asigură caracterul

general. În acest fel, prin educaţia, în care curriculumul depăşeşte barierele unei singure discipline, se vor forma competenţele specifice, dar şi transferabile, necesare

dezvoltării personale a elevului (competenţa de a învăţa să înveţe, competenţe sociale, metodologice). Pe baza unei astfel de educaţii deschise şi flexibile se poate realiza
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specializarea profundă prin formarea unor competenţe generale durabile în timp.

Abordarea integrată, specifică transdisciplinarităţii, este centrată pe lumea reală, pe aspectele relevante ale vieţii cotidiene, prezentate aşa cum afectează şi influenţează

ele viaţa noastră.  Abordarea transdisciplinara oferă elevilor cadrul formal adecvat pentru organizarea cunoştinţelor, este adecvată pentru toate nivelurile de abilitate

intelectuală ori stil de învăţare, este în totalitate participativă, centrată pe elev, bazată pe experienţe anterioare, necesită utilizarea oricărui stil activ de predare, prezintă un

înalt grad de complexitate, atât în ce priveşte conţinutul, cât şi metodologia de abordare, este mult mai ieftină decât predarea – învăţarea bazată pe manuale şcolare, este

permanent rafinată, actualizată, ca urmare a feed back-ului utilizatorului de educaţie.

 Concluzia este că, proiectarea inter sau transdisciplinară nu a condus şi probabil nici nu va conduce la „desfiinţarea” disciplinelor; acestea vor continua să existe în planurile

de învăţământ dar, „permeabilizate” şi interconectate. Organizarea învăţării pe criteriul disciplinelor formale clasice devine insuficientă într-o lume dinamică şi complexă,

caracterizată de explozia informaţională şi de dezvoltarea fără precedent a tehnologiilor. O învăţare dincolo de discipline, de rigiditatea canoanelor academice tradiţionale

poate fi mai profitabilă din perspectiva nevoilor omului contemporan.

Problemele concrete de viaţã, ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter integrat si nu pot fi soluţionate decât apelându-se la cunoşţinte, deprinderi, competenţe ce nu sunt

încadrate în contextul strict al unui obiect de studiu.

Pentru ca elevii zilelor noastre sã facã faţã solicitãrilor lumii contemporane, trebuie sã le formãm capacitatea de a realiza transferuri rapide si eficiente între discipline, de a

colecta, sintetiza si de a pune la lucru împreunã cunoşţinţele dobândite prin studierea disciplinelor şcolare.

Dacã succesul şcolar este dat de performanţa elevului în cadrul contextelor disciplinare, succesul în viaţa personalã, profesionalã si socialã este dat tocmai de capacitatea de

a ieşi din tiparul unei discipline si de a realiza conexiuni si transferuri rapide între discipline, pentru soluţionarea problemelor ivite.

Curriculum-ul integrat presupune o anumitã modalitate de predare si o anumitã modalitate de organizare si planificare a instruirii si produce o inter-relaţionare a

disciplinelor sau obiectelor de studiu, astfel încât sã se rãspundã nevoilor de dezvoltare ale elevilor.

Nivelurile integrãrii curriculare sunt monodisciplinaritatea si pluridisciplinaritatea (multidisciplinaritatea).

Monodisciplinaritatea este centratã pe obiectele de studiu independente, pe specificitatea acestora, promovând suprematia disciplinelor formale.

usurintã, deoarece se pot îmbina, în cadrul aceleiasi lectii, elemente de citire/lecturã, cu elemente de comunicare si/sau de constructie a comunicãrii.

Pluridisciplinaritatea se referã la situatia în care o temã ce apartine unui anumit domeniu este supusã analizei din perspectiva mai multor discipline, acestea din urmã

pãstrându-şi neschimbatã structura si rãmânând independente unele în raport cu celelalte.
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SPECIFICUL DEZVOLTĂRII SOCIO-EMOȚINALE LA PREŞCOLARI

 

 

Rezumat: Educaţia este procesul prin care se realizează formarea şi dezvoltarea personalităţii umane. Dezvoltarea emoțională vizează ȋndeosebi capacitatea preșcolarilor

de a percepe propriile emoții, de a le exprima, dar și de a ȋnțelege și răspunde emoțiilor celorlalți. Competența socială este abilitatea de a atinge diferite ținte personale și

de a cultiva și menține relații pozitive cu ceilalți.

 

Cuvinte cheie: emoții, integrare, relaționare, educație.

 

Educaţia este procesul prin care se realizează formarea şi dezvoltarea personalităţii umane. Ea constituie o necesitate pentru individ şi pentru societate. Ca urmare, este o

activitate specific umană, realizată în contextul existenţei sociale a omului şi, în acelaşi timp, este un fenomen social specific, un atribut al societăţii, o condiţie a perpetuării

şi progresului acesteia. (Colceriu, 2010)

Vârsta preşcolară constituie o perioadă destul de lungă în care se produc schimbări în viaţa afectivă a copilului. Emoţiile şi sentimentele preşcolarului însoţesc toate

manifestările lui, fie că este vorba de jocuri, de cântece, de activităţi educative, fie de îndeplinirea sarcinilor primite de la adulţi. Ele ocupă un loc important în viaţa copilului

şi exercită o puternică influenţă asupra conduitei lui.

,,Ȋn curriculumul pentru ȋnvățămȃntul preșcolar, dezvoltarea socio-emoțională vizează debutul vieții sociale a copilului precum și capacitatea lui de a stabili și menține

interacțiuni cu adulți și copii. Interacțiunile sociale mediază modul ȋn care copiii se privesc pe ei ȋnșiși și lumea din jur. Dezvoltarea emoțională vizează ȋndeosebi

capacitatea copiilor de a-și percepe și exprima emoțiile, de a ȋnțelege și răspunde emoțiilor celorlalți, precum și dezvoltarea conceptului de sine, crucial pentru acest

domeniu.”(Tătaru, Glava & Chiș, 2014, pag 313)

Competența socială este abilitatea de a atinge diferite ținte personale și de a cultiva și menține relații pozitive cu ceilalți. Există o interdependență ȋntre dezvoltarea

emoțională și cea socială. Copiii ȋncep să ȋnțeleagă că acțiunile lor pot avea consecințe și, prin urmare, ei ȋnțeleg și ȋnvață să ȋși controleze propriile trăiri (frică, mȃnie,

timiditate). Sprijinul emoțional din partea adultului și relațiile sigure ȋi ajută pe copii să dobȃndească ȋncredere și capacitate de a se integra cu ușurință ȋntr-un grup.

(Petrovai, Preda, Petrică & Brănișteanu, 2012)
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Competenţele sociale se referă la manifestarea unor comportamente adecvate şi acceptate din punct de vedere social, care au consecinţe pozitive asupra persoanelor

implicate şi permit atingerea unor scopuri. Altfel spus se referă la abilitatea copiilor de a forma relaţii sociale funcţionale cu ceilalţi copii şi adulţi din viaţa lor (Ştefan &

Kally, 2007, pag. 27).

Contextul în care are loc socializarea preşcolarului este contextul social, relaţional. Preşcolarul din grădiniţă, dar şi cel rămas în familie, intră în contact cu alţi copii mai

mari decât el sau cu cei de o vârstă cu el, trăieşte experienţe sociale, experimentează direct un număr mare de conduite interrelaţionale. În aceste condiţii el este forţat să facă

saltul de la atitudinea ,,fiecare pentru sine” la atitudinea ,,fiecare şi pentru alţii”; de la poziţia de ,,spectator” la activitatea altuia la cea de ,,actor”, deci la interacţiuni sociale

active. Dacă ȋn etapele anterioare copilul tinde să-i trateze pe ceilalţi ca pe nişte obiecte, raporturile lui sociale limitându-se la efortul de a pune stăpânire pe jucăria celuilalt,

în preşcolaritate copiii încep să se caute unii pe alţii, să fie mai sensibili la prezenţa altora, chiar dacă fiecare îşi urmăreşte propria activitate.Evoluţia sociabilităţii poate fi

pusă cel mai bine în evidenţă prin modul în care preşcolarii realizează percepţia altora. La începutul preşcolarităţii (pe la 3 ani) altul este perceput ca o ameninţare, ca pe

cineva care îl poate deranja, perturba, îi poate lua jucăriile, răsturna construcţia. De aici certurile şi conflictele între copii.

Pentru a asigura dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor este important ca demersurile procesului instructiv-educativ să se focalizeze pe: formarea și dezvoltarea

abilităților de interacțiune cu ceilalți; cceptarea și respectarea diversității; formarea comportamentelor prosociale; ȋnțelegerea și recunoașterea propriilor emoții; dezvoltarea

conceptului de sine.

Competenţele sociale la preşcolari sunt împărţite în două categorii: abilităţi interpersonale şi abilităţi intrapersonale. După Ştefan & Kallay (2007, pag.28- 31), contextul în

care pot fi observate abilităţile de relaţionare socială sunt reprezentate de situaţiile de joc de la grupă sau acasă în compania fraţilor sau a altor copii. Jocul are valoarea

formativă cea mai indicată cu privire la achiziţionarea acestui tip de abilităţi la preşcolari, pe de altă parte le oferă copiilor numeroase situaţii de învăţare şi exersare a

comportamentelor sociale.

Competenţele de relaţionare socială include o categorie aparte, numite comportamente prosociale. Aceste competenţe pot fi considerate surse ale dezvoltării capacităţii de

cooperare. De regulă, copiii care stăpânesc aceste abilităţi reuşesc să-şi facă prieteni cu uşurinţă, deoarece înţeleg că orice relaţie presupune reciprocitate: pentru a primi este

necesar să oferi. Competenţele de relaţionare socială pot fi considerate surse ale dezvoltării capacităţii de cooperare (inițierea și menținerii unei relații, integrarea ȋn grup).

Exemple de comportamente: să ȋmpartă obiecte; să mențină o interacțiune; să respecte regulile aferente unei situații; să coopereze cu ceilalți; să ceară ajutorul. (Tătaru,

Glava & Chiș, 2014)

Jocul reprezintă cea mai importantă sursă de învăţare pentru copii şi principala lor preocupare. Prin joc copiii învaţă despre regulile sociale şi modul de interacţiune cu

ceilalţi, dar şi despre manifestarea adecvată a emoţiilor. În intervalul de vârstă 3-4 ani, copiii dezvoltă jocul simbolic, adică transformă anumite obiecte în unele de joc sau

imită unele comportamente ale părinţilor sau altor adulţi (de exemplu duc mâna la ureche ca şi cum ar avea un telefon în mână şi vorbesc cu altcineva). Tot în jurul acestei

vârste copiii încep să interacţioneze cu ceilalţi, în grupuri de câte doi şi în general cu copii de acelaşi sex. În interacţiune copiii sunt implicaţi în primă fază în jocul paralel,

în sensul în care deşi se află în proximitate, fiecare are preocupări diferite. Abilitatea de a interacţiona simultan cu mai mulţi copii evoluează în timp prin expunerea repetată

la jocurile de cooperare.

Dezvoltarea emoțională vizează ȋndeosebi capacitatea preșcolarilor de a percepe propriile emoții, de a le exprima, dar și de a ȋnțelege și răspunde emoțiilor celorlalți.

Principalele competențe emoționale ce apar ȋn cursul dezvoltării emoționale sunt: recunoașterea și exprimarea emoțiilor; ȋnțelegerea emoțiilor; reglarea emoțională.

Dezvoltarea abilităților emoționale ale copiilor este importantă deoarece ajută la formarea și menținerea relațiilor cu ceilalți, previne apariția problemelor emoționale și de

comportament, ajută copiii să se adapteze la grădiniță și la școală (de exemplu copiii care înțeleg emoțiile și modul în care acestea sunt exprimate vor fi capabili să

empatizeze cu ceilalți copii și să-i sprijine, sunt priviți de colegi ca fiind parteneri de joc mai buni și mai distractivi, sunt capabili să utilizeze expresivitatea lor pentru a

atinge scopuri sociale, să răspundă adecvat emoțiilor colegilor în timpul jocului și să se adapteze mai usor la mediul preșcolar.)
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Cum cresc copiii fără părinți ...

 

Rezumat: Dincolo de vulnerabilităţile emoţionale cărora aceşti copii trebuie să le facă faţă, de sentimentul de vină pe care îl resimt şi pe care nu ştiu cum să îl învingă,

aceşti copii sunt nevoiţi să se confrunte cu vulnerabilităţi sociale şi legale. Astfel, în lipsa ambilor părinţi sau a unui reprezentant legal, accesul copiilor la servicii de

educaţie, sănătate, protecţie juridică şi beneficii sociale este limitat.

 

Cuvinte cheie: copii, elevi, părinți, educație,școală

 

250.000 de copii cresc fără unul sau chiar ambii părinţii, pentru că aceştia sunt plecaţi în străinătate, la muncă, ca să le ofere un trai decent. Pe mulţi dintre cei mici, plecarea

părinţilor îi afectează profund, copiii ajungând să aibă rezultate şcolare mai slabe, depresie sau chiar suicid. Problema este cu atât mai gravă în cazul minorilor lăsaţi fără

niciun adult care să-i supravegheze. Copiii lăsaţi singuri acasă, în urma migraţiei economice a unuia sau a ambilor părinţi, reprezintă unul dintre fenomele sociale de

amploare ale României postcomuniste, cu efecte negative asupra protecţiei drepturilor copilului. Chiar dacă statisticile oficiale nu reuşesc încă să surprindă adevărata

dimensiune a fenomenului, ele indică o îmbunătăţire a recunoaşterii fenomenului de către autorităţile locale: astfel, datele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor

Copilului şi Adopţie au înregistrat o creştere semnificativă în ultima perioadă, de la 85.000 în decembrie 2015 la peste 96.700 în iunie 2017.  Însă datele culese de Salvaţi

Copiii de la Inspectoratele Şcolare Judeţene au relevat un număr mult mai mare de copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate, peste 212.000 de copii, iar aceste date nu

sunt nici ele complete, pentru că includ doar copiii înscrişi în sistemul educaţional. „Adăugând şi copiii de vârstă antepreşcolară şi pe cei neînscrişi la şcoală sau care au

abandonat şcoala estimăm că numărul total al copiilor cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate se ridică la aproximativ 250.000“, au transmis reprezentanţii Organizaţiei

„Salvaţi Copiii“.
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Dincolo de vulnerabilităţile emoţionale cărora aceşti copii trebuie să le facă faţă, de sentimentul de vină pe care îl resimt şi pe care nu ştiu cum să îl învingă, aceşti copii sunt

nevoiţi să se confrunte cu vulnerabilităţi sociale şi legale. Astfel, în lipsa ambilor părinţi sau a unui reprezentant legal, accesul copiilor la servicii de educaţie, sănătate,

protecţie juridică şi beneficii sociale este limitat. „Cel mai mult îmi lipseşte când ieşeam pe afară şi ne jucam fotbal“ Unul dintre aceşt copii este şi Ionuţ Valentin. Are 12

ani şi este elev în clasa a VI-a la o şcoală din Argeş. Tatăl său lucrează ca sudor în Cehia de cinci ani. Acum locuieşte cu mama care e casnică şi cu fratele mai mic, Cosmin.

„Nu-mi aduc aminte ziua în care a plecat tata. Ştiu doar că îmi zicea că o să plece ca să pot să îmi cumpăr tot ce am nevoie. Îmi este dor de el. Cel mai mult îmi lipseşte când

ieşeam pe afară şi ne jucam fotbal. Acum vorbim seara cam vreo două ore pe Skype. Îi povestesc tot ce am făcut în ziua aia: cum mi-a mers la şcoală, cum mă simt, cu cine

m-am jucat. Mi-a zis că o să vină acasă doar de sărbători, dar sunt fericit şi aşa“, a mărturist băiatul. Lui Ionuţ îi place cel mai mult Matematica dintre materiile studiate la

şcoală. Visul său este să ajungă judecător sau avocat ca să îi ajute pe oamenii nevinovaţi. „Sentimentul de vină, că mama a plecat pentru a-i trimite lui bani, este copleşitor“

„Atunci când rămâne acasă fără părinţi, pentru că ei lucrează în altă ţară, un copil se simte abandonat, oricât de matur încearcă să înţeleagă situaţia. Mai mult, sentimentul de

vină, că mama a plecat pentru a-i trimite lui bani, este copleşitor. Acestea sunt vulnerabilităţi emoţionale majore, cu care lucrează psihologii“, afirmă preşedintele

Organizaţiei ,,Salvaţi Copiii“, Gabriela Alexandrescu. „Cei care nu îi cunosc pe aceşti copii şi nu ştiu ce au în adâncul lor, le este foarte greu să înţeleagă de ce nu sunt

fericiţi. De ce dacă primesc bani de afară nu este îndeajuns pentru a suplini lipsa părinţilor. Vorbind cu ei şi cunoscându-i, altfel percepi realitatea cu care se confruntă şi vezi

ce greu le e zi de zi acestor copii“, a mai completat Alexandrescu. Analiza efectuată la nivelul centrelor Salvaţi Copiii (condusă de psihologul Marius Rusu) care oferă

servicii psiho-sociale pentru copiii ai căror părinţi au plecat la muncă în străinătate, a evidenţiat faptul că incidenţa problemelor de sănătate mentală este de 2,6 ori mai mare

decât în rândul populaţiei generale de copiii. Eşantionul investigat a fost alcătuit din 739 de copiii (cu vârste cuprinse între 6 – 18 ani) incluşi în programele locale, din toate

regiunile ţării.

 

Problema este recunoscută şi de Executiv. „Efectele plecării unuia sau a ambilor părinţi au efecte de domino asupra celor rămaşi acasă, care resimt o lipsă, cât şi a celor ce

pleacă în afara graniţelor ţării care, dincolo de responsabilităţile financiare, simt că nu contribuie suficient la dezvoltarea copilului", se arată într-o poziţie transmisă de

Laviniu Eni, director în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, în numele ministrului Andreea Păstârnac. Mai greu este însă cu aplicarea soluţiilor concrete,

susţine Consilierul de Stat în Administraţia Prezidenţială, Sandra Pralong „Este nevoie să sprijinim implementarea politicilor publice care pot veni în sprijinul acestor copii.

Aici ne-am izbit spre marea mea surprindere de o realitate pe care o ignoram până acum. Foarte bine, facem statistici, adunăm cifre, numere de copiii, dar finanţarea tot nu

este proporţională nevoilor. De exemplu, într-un oraş mai mic, unde să zicem că aproximativ 70 de copii care au părinţii plecaţi, se primeşte aceeaşi finanţare, ca pentru un

oraş unde sunt numai cinci cazuri. Aici este o chestiune care la ora actuală ne depăşeşte“. Cadrul legal pentru protejarea copiilor cu părinţi plecaţi în străinătate Preşedintele

Tribunalului Bucureşti, Laura Andrei, subliniază că soluţiile principale pentru această problemă sunt: desemnarea de către părinţi a unei persoane responsabile care să-i

poarte de grijă copilului şi notificarea serviciului public de asistenţă socială de la domiciliu pentru a verifica că cel mic se dezvoltă într-un mediu potrivit.

„Numirea unui reprezentant legal este un act necesar, fără de care copiii care rămân singuri acasă sunt lipsiţi, practic, de protecţia juridică de care beneficiază toţi copiii. Nu

este suficient ca aceşti copii să fie lăsaţi în grija unor persoane de încredere, ci este nevoie şi de acest gest juridic, care le garantează accesul la toate serviciile de care au

nevoie“, a explicat Andrei. Concret, copiii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate trebuie verificaţi periodic de către reprezentanţii Serviciului public de asistenţă

socială, se arată în Hotărârea de Guvern publicată în 2015. Aceştia controlează atât performanţele şcolare şi sănătatea copiilor, cât şi prietenii acestora. Dacă se constată

probleme, autorităţile cer ajutor de la medicul de familie, psiholog sau Protecţia Copilului. Reprezentanţii SPAS fac vizite o dată la două luni la domiciliul copiilor care au

ambii părinţi plecaţi şi la cei cu părintele unic susţinător plecat. În principal, aceştia verifică dacăp părinţii aflaţi in străinătate au desemnat o rudă care să se ocupe de

întreţinerea copilului şi dacă aceasta îndeplineşte condiţiile necesare impuse de lege. De asemenea, autorităţile fac vizite la domiciliul copiilor care au un singur părinte

plecat şi la copiii care revin în ţară după cel puţin un an petrecut peste graniţe alături de părinţi.

Dacă se constată că nicio rudă n-a fost desemnată de instanţă pentru a avea grija de copil, persoana de la faţa locului are obligaţia de a-l întreţine şi, în termen de 48 de ore,

de a anunţa autoritatea administraţiei publice locale în a cărei raza teritorială îşi are sediul sau domiciliul, aşa cum prevede Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi

promovarea drepturilor copilului. În acelaşi act normativ se arată că „persoana care se ocupă de creşterea şi îngrijirea unui copil cu părinte/părinţi plecat/plecaţi la muncă în

străinătate are obligaţia de a pune la dispoziţia serviciului public de asistenţă socială toate datele şi informaţiile pe care le deţine cu privire la adresa la care pot fi contactaţi

părinţii în străinătate şi de a face dovadă că menţine legatura cu aceştia". Verificările includ performanţele şcolare, sănătatea şi prietenii copilului În urma efectuării unei

vizite, reprezentanţii SPAS întocmesc un raport referitor la evoluţia copilului şi a felului în care acesta este îngrijit, scrie în HG nr.691/2015. Documentul include obligatoriu

informaţii despre performanţele şcolare, starea fizică a copilului şi prietenii acestuia. În functie de rezultatele raportului, autorităţile pot să ia anumite masuri, dupa cum

urmează: - daca există suspiciuni de afectare a stării emoţionale a copilului, reprezentantul SPAS cere sprijinul unui psiholog pentru includerea într-un program de consiliere

psihologică;

- daca se constată degradarea sănătăţii copilului, reprezentantul SPAS contactează medicul de familie şi solicită sprijinul acestuia pentru verificări medicale - daca se

constată afilierea copilului la un grup de prieteni cu comportament infracţional, reprezentantul SPAS cere sprijinul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia

copilului şi informează poliţia şi şcoala la care acesta este înscris; - daca reprezentantul SPAS are suspiciuni ca exista situaţii de abuz, neglijare sau rele tratamente, acesta

trebuie să sesizeze de îndata Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului. În altă ordine de idei, dacă randamentul şcolar al copilului cu părinţii plecaţi este în

scadere, învăţătorul/dirigintele copilului este obligat să ceară sprijinul consilierului şcolar. Totodată, dacă după trei luni de la înscriere situaţia şcolară şi integrarea copilului

în mediul şcolar nu se îmbunătăţesc, acesta trebuie să solicite sprijinul consilierilor şcolari ai centrului judeţean/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă

educaţională. Părinţii care pleacă la muncă în străinătate şi îşi lasă copiii acasă trebuie să notifice autorităţile cu cel puţin 40 de zile înainte de a părăsi ţara, potrivit

reglementărilor actuale ale Legii nr. 272/2004.Cei care nu notifică autorităţile şi nu desemnează o persoană care să aibă grijă de copil în lipsa lor riscă să fie amendaţi cu

sume cuprinse între 500 şi 1.000 de lei.
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Profesorul în societatea contemporană: stiluri de predare didactice

 

Rezumat: Un dascăl bun este capabil de o mare varietate de stiluri didactice, având posibilitatea de a-și adapta munca sa diferitelor circumstanțe, conferind predării

flexibilitate și mai multă eficiență. Atmosfera psihologică de lucru creată de profesor constituie un factor decisiv pentru eficiența lecției pe care o predă. Unele cercetari s-

au concentrat însă asupra delimitării și descrierii unor tipologii de stiluri educaționale.
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Cuvinte cheie: profesor, predare, stiluri,organizare, elevi,didactic

 

Stiluri de predare didactice

           Necesară învățării, predarea trebuie să fie și utilă acesteia, adică să fie concepută și organizată după nevoile și posibilitățile învățării. Cel puțin trei elemente definesc,

cu deosebire, calitatea predării: metodele, strategiile și stilul de predare. Se disting un număr de 10 stiluri didactice :[5]

1.  Stilul  de  comandă  sau directiv:  bazat   pe   autoritatea  profesorului  care  comandă succesiunea activităților sau activitățile sunt impuse, în totalitate, prin intermediul

programării (a programelor nucleu).

2.     Stilul practic –bazat  pe o explicație precisă, apoi pe o execuție prin imitație din partea

subiectului.

3.     Stilul  de  reciprocitate –  bazat   pe  evaluarea  reciprocă,  după  criterii   pregătite  de  

profesor  (ca în cazul activității în echipă, a invățării în perechi).

4.     Stilul  de  autocontrol -  cu  accent  pe  autonomia  subiectului  și capacitățile  sale  de

autoevaluare.

5.     Stilul de incluziune - de  includere a elevului în îndeplinirea  unor  sarcini  de  niveluri

diferite, el fiind acela care decide la ce nivel se poate implica.

6.     Stilul centrat pe descoperirea dirijată.

7.     Stilul  centrat  pe  descoperirea  convergentă  -  menit  să   conducă  la  descoperirea

soluției unei probleme, la formularea unei concluzii prin raționament și gândire critică.

8.     Stilul  centrat   pe   activitate   divergentă  -  ce   conduce   gândirea    pe   traiectorii

necunoscute, neobișnuite, spre soluții inedite, spre creativitate.

9.     Stilul bazat pe proiectarea programului individual (personal).

10.     Stilul inițiat de  cel  care  invață  -  acesta  avand posibilitatea  să  inițieze  experiențe

proprii, să le proiecteze, să le exceute și să le evalueze. 

           Cea mai cunoscută clasificare a stilurilor de predare este cea care are la bază criteriul relației profesorului-manager cu clasa de elevi.[6]

 Potrivit acestui criteriu, se disting urmatoarele stiluri:

a) Stilul democratic - profesorul încurajează implicarea activă a elevilor în procesul învățării, inițiativa, potențialul lor creativ; valorizează experiența cognitivă a elevilor,

coopereaz și conlucrează cu elevii în organizarea situației de învățare; prezintă criteriile comune de apreciere, de întărire pozitivă/negativă pe care le respectă împreună cu

elevii; se comportă ca un membru al grupului. Stilul democrat valorifică integral resursele corelației dintre subiectul și obiectul acțiunii educaționale. Caracteristici:

managerul încurajează participarea activă a tuturor membrilor în dezbaterea obiectivelor generale ale grupului; desfășurarea activităților este rezultatul unor decizii

colective; repartizarea sarcinilor este decisă de grup, iar alegerea colaboratorilor se face în mod liber; managerul încearcă să se comporte ca un membru obișnuit și egal cu

ceilalți membrii ai grupului. Profesorul condiționează folosirea posibilităților de participare a elevilor, a inițiativei și experienței acestora; perspectiva și liniile de desfășurare

a activitătții de predare-învățare se definesc și decid prin cooperare și conlucrare cu elevii; aceasta inseamnă că stilul profesorului se distinge prin faptul că el elaboreaza și

propune mai multe variante de predare-învățare, elevii având posibilitatea să aleagă; elevii au libertatea să se asocieze cu cine doresc pentru a rezolva anumite sarcini și

probleme ale învățării. Profesorul prezintă criteriile comune  de  apreciere, de  lăudare, de  criticare  pe  care le  respectă în comun cu elevii; el se comportă, într-un fel, ca un

membru al grupului;

b) Stilul autoritar  se caracterizează prin selectarea și promovarea tehnicilor, a procedeelor de învațare, a modalităților de lucru, a etapelor activității dirijată efectiv de către

profesor. El structurează timpul, nu încurajează inițiativele, sancționează atitudinile și rezultatele instruirii elevilor, menține o anumită distanță față de grup. Din punct de

vedere pedagogic dezechilibrează corelația dintre subiectul și obiectul acțiunii, prin accentuarea rolului educatorului în defavoarea celui educat, ceea ce blochează canalele

de conexiune inversă externă. Caracteristici: obiectivele generale ale grupului sunt stabilite de către profesor; modalitățile de lucru și etapele activității sunt stabilite sau

decise de către profesor, astfel încât membrii grupului nu vor cunoaște în avans ceea ce urmează să se realizeze; profesorul este cel care decide și impune fiecăruia sarcina de

realizat și colaboratorii cu care va desfășura activitatea; profesorul personalizează elogiile și criticile, dar atitudinea sa este mai degrabă rece și impersonală, decât ostilă.

Acest stil se caracterizează prin hotararea și promovarea de către profesor a tuturor tacticilor predării, a modalităților de lucru, a tehnicilor și etapelor activității care sunt

comunicate și dirijate efectiv de către el; profesorul structurează timpul, inițiativele nu sunt încurajate și nici admise; profesorul își asumă o responsabilitate foarte mare în

predarea și în dirijarea mersului învătării, îl laudă ori îl critică; el,recompensează,ori,sancționează  atitudinile  și  rezultatele  instruirii  elevilor,  și  se  menți-

ne  la   o   anumită distanță de grup.

c) Stilul  permisiv sau laissez-faire relevă rolul pasiv al educatorului, indiferența, minimalizarea fenomenelor semnificative în procesul instruirii; acceptă deciziile elevilor,

comune ori individuale; nu face evaluări la adresa comportamentelor elevilor, manifestă un nivel scăzut al aspirațiilor și exigențelor pedagogice ale predării; lasă demersul

didactic să meargă de la sine; favorizează obținerea de rezultate slabe ale elevilor la învățătură și manifestarea conduitelor deviante.  Stilul permisiv dezechilibrează corelația

educator – educat prin accentuarea rolului celui educat, fapt care conduce la blocarea canalelor de conexiune inversă internă. Stilul definit prin „laissez-faire“ exprimă un

profesor care consideră că întotdeauna este suficient ce predă, cât predă și cum predă, fiind sigur că elevii înțeleg, acordandu-le  însă  ajutor la cererea  lor; au  un  minimum

de inițiativă în ceea ce privește formularea unor  sugestii.

           Efectele celor trei stiluri diferă: multe comportamente de învățare mecaniciste, de tip executorii, disponibilități spre agresivitate și răbufniri; oferă rezultate mult mai

acceptabile din punct de vedere social, dar produce și rezultate superioare pe plan didactic. Nu este însă concludent pentru toate situațiile. Conducerea democratică poate

furniza mentalitatea de participare voluntară, consștiința caracterului facultativ al sarcinilor învățării; stilul „laissez-faire“ este cel mai deficitar: nivelul scăzut al aspirațiilor

și exigențelor pedagogice ale predării, lasarea procesului didactic să meargă de la sine nu poate avea decât rezultate slabe în învățare și în conduită.

             Un dascăl bun este capabil de o mare varietate de stiluri didactice, având posibilitatea de a-și adapta munca sa diferitelor circumstanțe, conferind predării

flexibilitate și mai multă eficiență. Atmosfera psihologică de lucru creată de profesor constituie un factor decisiv pentru eficiența lecției pe care o predă. Unele cercetari s-au

concentrat însă asupra delimitării și descrierii unor tipologii de stiluri educaționale. Câteva din aceste tipologii sunt relevante: tipul educațional centrat pe elev și tipul

educațional centrat pe grup; stilul autoritarist și stilul liberalist (nondirectivist); stilul punitiv (întemeiat pe constrângere și stimulare aversivă) și stilul nepunitiv sau afectiv

(întemeiat pe „caldura” sufletească și activarea resorturilor motivanționale intrinseci); stilul normativ (preocupat de respectarea și aplicarea întocmai a normelor sociale

pedagogice) și stilul operațional concret (preocupat de rezolvarea unei probleme educative în funcție de contextul situațional în care este plasată); stilul interogativ (centrat
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pe conversație) și stilul expozitiv (centrat pe expunere și ascultare); stilul nomotetic, idiografic și intermediar etc. Asupra acestei din urmă tipologii se impun câteva

precizari.

           W. Reddin (apud I. Petrescu, 1993; A. Prodan, 1999 si E. Joita, 2000),[7] dezvoltă teoria tridimensională a managementului, în funcție de trei dimensiuni definitorii

ale stilului managerial: centrarea pe sarcină, relațiile umane și randament. În funcție de modul în care aceste trei dimensiuni se combină, se pot distinge următoarele tipuri de

stiluri de predare:

Stilul  realizator  – posedă  toate  cele  trei  carcteristici;este,un,adevărat  conducător;

este receptiv la nou, acceptând inovațiile și propunerile; știe să mobilizeze elevii ; urmăreste crearea unui climat de muncă pozitiv; rezolvă conflictele apărute în cadrul

grupului de elvi;

Stilul profesorului negativ – nu posedă nici una dintre caracteristicile enunțate; este lipsit de interes; evită problemele; este refractar oricarei schimbări, nu acceptă

inovațiile și nici propunerile; demoralizează subordonații.

Stilul promotorului – pune accent pe randament și pe relațiile umane; stimulează personalul și-l atrage în activitate.

Stilul autocratului binevoitor – pune accent pe randament și pe sarcini; neglijează relațiile umane.

Stilul ezitant – manifestă interes față de sarcini și relațiile umane; nu este foarte interesat de rezultate; ia decizii sub presiune; face compromisuri.

Stilul birocratic – managerul urmărește să-și îndeplinească rolul, să respecte reglementările de tip administrativ, fiind mai atent la ce spun superiorii săi ierarhici, decât

la ce spun subordonații;

Stilul altruist – este preocupat numai de relațiile umane; duce la randament slab; duce la dezorganizare.

Stilul autocrat – este preocupat doar de sarcini; mimează rolul relațiilor umane în favoarea realizării sarcinilor, în vederea realizării obiectivelor; utilizează metode de

constrângere a personalului; respinge inițiativele.

           F. Fiedler (1967, apud A. Prodan, 1999, E. Joita, 2000, p. 170)[8] propune o altă

tipologie,a   stilurilor  manageriale,  având  la  baza  contingenta  între  relațiile interpersonalestructura sarcinilor și puterea ca lider. El distinge următoarele tipuri: managerul

orientat pe sarcină; managerul orientat pe relații; managerul orientat pe situație.

           Prin dezvoltarea stilurilor clasice, Emil Paun (1999, apud E. Joita, 2000, p. 170)[9] propune următoarele stiluri:

Stilul participativ,  cu următoarele variante: stilul consultativ, democratic și reprezentativ.

Stilul autoritarist, cu variantele: stilul respectiv și stilul dictatorial.

Stilul individual, cu variantele: “vacuum”; stilul carismatic și stilul intrusiv;

Stilul permisiv, cu variantele: stilul negare/refuz, stilul fals democratic.

Stilul haotic.

          Teoria dezvoltată de J. Tannenbaum, și L. A. Schmidt (apud S. Iosifescu și colaboratorii, 2001, p.63),[10] intitulată „contimuumul stilurilor de conducere”, folosește

drept criteriu de diferențiere autoritatea managerului în raport cu libertatea subordonaților. Potrivit acestei teorii, există șapte trepte ale contimuumului stilurilor manageriale,

caracterizate prin nivelul tot mai scăzut al autorității managerului în raport cu nivelul tot mai ridicat de libertate a subordonaților. 

           Stilul nomotetic accentuează dimensiunea normativă a comportamentului profesorului. Ca atare, imperativele sociale, presiunile instituționale sunt cele care

prevalează, trecând înaintea cerințelor și disponibilităților personalității copilului. Întregul demers didactic al profesorului este orientat în direcția descoperirii acelor

procedee care să răspundă cu precădere asupra așteptărilor sociale și în mai mică măsură asupra celor individuale.

           Stilul idiografic se plasează la polul opus. Accentul cade de data aceasta pe cerințele copilului, pe trebuințele sale, urmărind ca fiecare să-și descopere singur ceea ce

are mai relevant.

           Dacă în stilul nomotetic se urmărește adaptarea persoanei la un rol definit, în stilul idiografic rolul se adaptează persoanei, modelându-se după trăsăturile acesteia. În

alți termeni, în cadrul stilului nomotetic avem de-a face cu socializarea personalității, pe când în cel idiografic, cu personalizarea rolurilor.

           Între cele două extreme se plasează stilul intermediar. Dezideratele socialului  pot  fi realizate prin luarea în considerare a trebuințelor și dispozițiilor individuale.

Socializarea personalității și personalizarea rolurilor se află într-o relație de interdependență. Procesele din clasă pot fi „privite ca o tranzacție între roluri și personalități”, de

unde și denumirea de „stil tranzacțional.”[11]

           Evident că asemenea tipologii nu se reprezintă în stare pură ci într-un mod dihotomic. În realitate întâlnim doar stiluri individuale care se exprimă printr-o sinteză

unică și irepetabilă de manifestări. Ca atare, aceste tipologii constituie mai degrabă cadre de referință. Adeziunea la una din aceste tipologii depinde, pe de o parte, de

personalitatea profesorului, de experiența și concepția sa filosofică, iar pe de altă parte, de particularitățile psihice ale elevilor și de contextul organizațional psihosocial în

care iși desfașoară activitatea.

           Mariana Dragomir distinge trei stiluri de predare și strategii didactice.[12] Primul dintre acestea, cel spontan se referă la strategii tradiționale utilizate de profesori,

care constau în selecția unor cunoștințe, transmiterea acestora într-o formă orală și solicitarea elevului să reproducă aceste cunoștințe. Modelul de transmitere prin

reproducere este axat nu atât pe transmiterea unor cunoștințe, cât pe îndrumarea elevului pentru a ajunge la cunoștințele respective. Cel de al treilea model, al transformării,

pornește de la principiul ca elevul dorește să învețe și se află în căutarea cunoștințelor, iar profesorul se limitează numai să-l ajute să ajungă la cunoștințele respective sau să-

și formeze anumite deprinderi. Analizând managementul activităților didactice în plan curricular, deosebește cinci strategii bine delimitate: cea explicativ-reproductivă (care

se realizează de obicei prin expunere, povestire si prelegere), explicativ-intuitivă (care necesită utilizarea unor mijloace de învățământ sau măcar demonstrarea prin

exemple), algoritmico-euristică (în care se utilizează probleme propuse pentru a fi rezolvate de elevi), euristico-algoritmică în care metoda principală constă în căutarea

modului de rezolvare prin aplicarea cunoștințelor și a metodelor cunoscute, participative, când profesorul așteaptă ca elevul să inițieze demersuri de cunoaștere.

           Eficiența stilului nu poate fi apreciată în sine, ci numai prin raportarea sa la acești factori  generatori  care  țin  de  personalitatea profesorului și de contextul

psihosocial în care acesta este integrat.

Pregatirea de specialitate,dimensiunea  psihologică  și cea  pedagogică  se  structurează  în sistemul unitar al personalității psihice didactice, care numai în această

configurație conduce la succese notabile în actul educațional.

           Predarea este o componentă a procesului de învățământ în interacțiune cu alte componente – învățarea și evaluarea. Raportul între verbele „a preda“ și a „primi“,

devine, nemijlocit în învățământ o relație intre „predare“ și „învățare“. Predarea se definește în raport cu învățarea și chiar prin învățare; a preda: a învăța pe alții; predarea –

„activitatea desfașurată de profesor în cadrul lecției, spre a le determina elevilor activitatea de învățare, ambele activ fiind în interacțiune“. În general vorbind, progresele și

regresele la nivelul uneia au consecință asupra celeilalte.

           Diferențe de ordin metodic sunt între predare – învățare, pe de o parte, și evaluare, pe de altă parte. Cele mai comune sunt metodele predării și învățării. Adesea se
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relevă ca aceleași metode folosesc profesorului pentru a preda și a învăța pe alții, pentru a-i instrui, dar și elevilor pentru a învăța.
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Stiluri de predare

           Componenta esențială a aptitudinii pedagogice este capacitatea de instruire, care constă în posibilitatea de a organiza materialul de învățat și de a-l preda într-o formă

accesibilă. Priceperea de a organiza este dependentă de inteligența cadrului didactic, de utilizarea ei în selectarea sistemului de cunoștințe și abilități din materia de

specialitate și în clasificarea și scrierea lor pentru a putea fi transmise.

            Eficiența actului educațional este o rezultantă a interacțiunii  tuturor factorilor și condițiilor care concura la desfășurarea sa. Personalitatea educatorului reprezintă

acel filtru care imprimă direcții și finalități nuanțate întregului demers educativ.

Ce este predarea?

           A preda înseamnă „a prezenta fapte, exemple, modele, teme, exponate etc, a propune elevilor o activitate asupra acestora, adică a-i conduce să le analizeze, să le

compare - deci să lucreze cu acest material - și să extragă apoi esențialul, pe care să-l fixeze în definiții, legi, principii etc.”[1]

           Prin predare se înțelege transmitere de cunoștințe și formare de tehnici de 'muncă”. Predarea  reprezintă acțiunea  complexă a cadrului didactic, care presupune:

prezentarea unui material concret și/sau verbal: date, informații, evenimente, modele, materiale, modele ideale etc.;
organizarea și conducerea unor activități în care să se valorifice materialul concret și verbal oferit;
acordarea de sprijin elevilor pentru a putea observa, analiza, compara, aplica, sintetiza, abstractiza și reflecta;
extragerea esențialului (împreună cu elevii) și fixarea lui în noțiuni, concepte; judecăți, raționamente;
operaționalizarea cunoștințelor elevilor, prin conceperea și rezolvarea de exerciții și probleme,de  sarcini  și  instruire  teoretice  și  practice,  prin organizarea  

activităților  de muncă independentă.
           Predarea – activitate de organizare și conducere a situațiilor de învățare, se realizează prin: precizarea obiectivelor-cadru; precizarea obiectivelor de referință;

precizarea conținuturilor; precizarea strategiilor; precizarea metodelor de învățare.

           Predarea se distinge prin două ramuri intim controlate: instruirea (care unește predarea cu învățarea altora); transformare a altora, formarea personalității sale prin

convertirea predării în învățare, a informării în formare. Ca formă de comunicare didactică, predarea constă într-un sistem de operații de selectare, ordonare și adecvare la

nivelul de gândire al elevilor, a unui conținut informațional și de transmitere a lui, folosind anumite strategii didactice, în scopul realizării cu eficiență maximă a obiectivelor

pedagogice. În școala contemporană, centrată pe elev, predarea este în strânsă interacțiune cu învățarea și evaluarea, constituind un proces unitar.

           Elaborarea  metodologică  a  predării  are  prioritar   de   rezolvat   probleme   care   țin de succesul predării. Una dintre ele este de a descoperi calea potrivită trecerii

de la nivelul de pregătire al profesorului la cel al elevului. În al doilea rând, elaborarea metodologică a predării este în funcție de conținutul de predat. În al treilea rând,

metodele, în variante complexe și diversificate, contribuie la convertirea predării în învățare, ele adaptând predarea la particularitățile individuale. Și în acest sens, se

desprinde că profesorul lucreaza nu cu o metodă ci cu metode ori procedee de predare, modalități care impun organizarea și desfășurarea predării în situațiile clasei și ale

elevilor în parte. Procesul de predare se bazează pe comunicarea didactică. Prin comunicarea didactică se realizează interacțiunea profesor-elev, precum și anumite tipuri de

relații care influențează procesul de predare:[2]                                                       

relații de schimb, informații ;

relații de influențare reciprocă ;

relații de cooperare ;

relații de preferință sau respingere a emițătorului de mesaj didactic.

Scopul predării este obținerea de rezultate, de schimbări comportamentale, care se realizează prin învățare, rezultatele depinzând și de modul cum s-a desfașurat

evaluarea. Prin diferitele tipuri de feed-back are loc reglarea și autoreglarea procesului de predare.

           Tactul pedagogic se inscrie ca o componenta esențială și specifică a aptitudinii pedagogice, profesorii concepând tactul pedagogic ca o abilitate de a înțelege elevii,

de a fi omenos, de a aprecia și nota corect, de a da dovadă de exigență și severitate moderate, de a sprijini și îndruma elevul, de a-i ierta greșelile minore, de a fi drept în
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acordarea recompensei și a pedepsei, de a nu-l persecuta, de a nu-i aminti mereu de o greșeală.

           Tactul pedagogic solicită inteligență, ingeniozitate și afectivitate în sensul de a acționa adecvat, suplu și creator în vederea reușitei depline a actului educațional.

Elevii, la rândul lor, menționează: omenia, insușirea de bun psiholog, înțelegerea sentimentelor de prietenie și dragoste la tineri, ignorarea micilor abateri, renunțarea la

pedeapsă când elevul și-a recunoscut vina, discreție în problemele personale sau de familie ale elevului, evaluare și notare obiectivă, a nu fi prea sever, „a ști de

gluma”(simtul umorului) etc.

           Aptitudinile organizatorice, care întregesc structura aptitudinii pedagogice, nu se rezumă la capacitatea de organizare și ordonare a materialului de predat. Ele

semnifică și abilitatea de a organiza, îndruma și conduce activitatea clasei de elevi ca grup psihosocial. Munca la catedră necesită programarea timpului pentru fiecare lecție,

dar și pentru fiecare semestru sau an. Trebuie organizată de asemenea evidența și controlul activității elevilor, precum și corecta evaluare a rezultatelor acestei activități.  O

altă componentă importantă a aptitudinii pedagogice este capacitatea de a comunica cu clasa. Acest act comunicațional privește mai întai, după cum am văzut, abilitatea

profesorului de a transmite pe cale verbală sistemul de cunoștințe și priceperi, procedând astfel încât actul comunicării să fie viu, activ, dinamic, expresiv și nu unul

plicticos, neinteresant. De conținutul și fluența verbală depinde în mare masură calitatea predării cunoștințelor.

           Dar profesorul nu transmite elevilor doar informații. El stabilește cu clasa și un contact psihologic, realizează cu elevii o comunicare cognitivă, dar și una afectivă.

Dacă stăpânește temeinic materialul de predat, pe parcursul lecției el urmărește îndeaproape modul cum sunt recepționate informațiile, cum reacționează elevii, apreciind

acest lucru după privirea lor, după mimica și pantomimica pe care le afișează, după faptul dacă sunt sau nu preocupați de altceva etc. Profesorul ideal trebuie să aibă mereu

un feed-back al activității sale instructive și educative, pentru a păstra permanent sub control bunul mers al acesteia. Profesorul trebuie să cunoască psihologia elevului,

structurile lui cognitive, precum și metodele și procedeele de a transmite elevilor corpul de cunoștințe și deprinderi din specialitatea sa. El trebuie să dispună de o temeinică

pregătire psihopedagogică. Calitatea de profesor nu este înnăscută. Ea se caștigă și se formează în universitate și se perfecționează în procesul instructiv-educativ. Profesorul

are datoria să cunoască corpul esențial de informații al pedagogiei moderne și al educației democratice, metodele si procedeele educaționale, să știe cum să le folosească în

munca sa în funcție de particularitățile de varstă și individuale ale elevilor, să fie familiarizat cu modalitățile pedagogice de concepere, organizare, proiectare și desfășurare a

activității instructiv-educaționale.

           Un rol deosebit il are măiestria pedagogică, pe care profesorul are datoria să și-o dezvolte. Măiestria pedagogică este capacitatea profesorului de a gândi, proiecta,

organiza și conduce cu competență, spirit creator și mare eficiență procesul de instruire și educare a elevilor.

           Măiestria pedagogică este, în general, rezultat al pregatirii și experienței la catedră. Ea angajează întreaga personalitate a profesorului, întreaga lui activitate mentală,

afectivă, motivațională care duce la rezultate deosebite în munca de instruire și educare. Măiestria pedagogică se manifestă prin capacitatea de a ști cât și cum să faci

eficientă activitatea educațională. Ea se obiectivează în abilitatea de a-i învăța pe elevi cum să învețe și cum să-și dezvolte personalitatea, în priceperea de a intemeia relații

socio-afective pozitive cu elevii, bazate pe înțelegere și cooperare eficiente. Prin măiestria pedagogică se exprimă un complex de însușiri ale personalității, cum sunt:

atracția pentru munca dificilă cu elevii, calmul, răbdarea, simțul măsurii, suplețea, fermitatea, spiritul de inventivitate și creativitate.

O dimensiune  a  aptitudinii pedagogice este empatia. Stroe Marcus arată că există două componente ale empatiei: empatia emoțională și empatia predictivă. Empatia

emoțională se referă la participarea profesorului la emoțiile și sentimentele elevilor, la împărtășirea acestora, la trăirea lor alături de ei. Ea constă în apropierea față de elevi,

la pătrunderea  în universul lor lăuntric. Empatia predictivă rezidă în capacitatea profesorului de a se transpune în psihologia elevului, de a îndeplini „rolul” lui și de a-i

prevedea, în limitele unei erori admise, comportamentul ulterior. Acei profesori care sunt apreciați ca fiind buni și foarte buni au indicii superiori de empatie predictivă.

Empatia predictivă facilitează găsirea modalitătților de a menține concentrată atenția elevilor la lecție, de  a  se  face acceptat de elevi, de a echilibra relațiile cu ei, asigurând

astfel condiții favorabile pentru procesul de predare-învățare.[3]

  Alt stil de predare

           Stilul de predare reunește particularitățile individuale ale profesorului, ,,modalitatea sa proprie de lucru cu elevii”, ,,stilul sau originalul de instruire a elevilor”. Pentru

surprinderea specificului dependenței acestui proces de personalitatea profesorului s-a introdus conceptul de „stil educațional” sau „stil de predare”.

El s-a impus relativ mai recent în literatura pedagogică pe baza investigațiilor întreprinse asupra comportamentului  didactic  al  profesorului  și, în  general, asupra relației

profesor-elevi.

Stilul de predare al profesorului imprimă pecetea personalității în rezolvarea problemelor, în orientarea soluțiilor. Stilul de activitate didactică desemnează felul în care

profesorul organizează și conduce procesul de învățământ, presupunând anumite abilități, îndemânări sau priceperi din partea acestuia.  Stilul cadrului didactic se

concretizează prin alegerile potrivite cu situațiile de instruire, în alegerea metodelor și formelor de lucru pedagogic prin care el realizează un randament/performanță

pedagogică superioară. Cadrele didactice eficiente și-au elaborat întotdeauna propriile lor stiluri de predare, care influentează, într-un fel sau altul, modul în care elevii se

raportează la profesor și la sarcina de învățare ori la atmosfera din clasă.

           Stilul educațional desemnează o constelație de trăsături care circumscriu comportamentul profesorului în relațiile sale cu elevii. Stilul scoate în evidență ceea ce este

specific fiecărui profesor, nota sa „personală” în realizarea atribuțiilor pe care le incuba propriul statut. Chiar dacă stilul mai multor profesori se constituie relativ din

aceleași elemente, ponderea și modul în care ele se corelează, diferă de la unul la altul. Se pot distinge „stiluri individuale- care dau identitatea fiecărui profesor, stiluri

grupate – care subsumează sub aceeași categorie cadrele didactice cu particularități stilistice asemănătoare și stiluri generalizate – care

reprezintă  modalități  generale  de  conducere  educațională, cu valoare de strategii.” [4]

Diferitele stiluri se pot constitui în funcție de câteva dominante sau aspecte constante care pot să caracterizeze conduita profesorilor, ca de exemplu: deschidere spre inovație

– înclinație spre rutină ; centrare pe angajarea elevului – substituirea învățării cu predarea; centrare pe conținut – preocupare pentru dezvoltarea elevului; apropiat (afectiv) –

distant (față de elevi); permisiv – autoritar (în relațiile cu elevii); nivel înalt de exigențe – exigențe scăzute; prescriptie (dirijare riguroasă) – independentă.  De exemplu,

dacă avem în vedere distincția inovație-rutină, atunci se pot face urmatoarele constatări: există unii profesori care dovedesc mai multă flexibilitate decât alții în

comportamentul lor didactic; aceștia sunt receptivi la ideile și experiențele noi; sunt atașatâți comportamentului explorativ, manifestă indrăzneală, mai multă independență în

gândire și acțiunea didactică; au capacitatea de a-și asuma riscuri; ei sunt dispuși să încerce noi practici, noi procedee, idei etc. Sunt stiluri creative.

           Alt exemplu, văzut prin prisma centrare pe conținut - centrare pe dezvoltarea personalității: există profesori atașați materiei sau subiectelor predate; elaboreaza în mod

detaliat și logic conținutul lecței, fixează criterii stricte privind pregătirea elevilor; sunt severi și distanți în predarea materiei. Aceștia predau materia ca scop în sine și pentru

sine; contrar, sunt profesorii atașați dezvoltării personalității elevilor; ei fac din conținutul predat un instrument de exersare și dezvoltare a gândirii; ei sunt preocupați de

tratarea diferențiată și cu căldură a elevilor, de individualizarea, pe cât posibil, a predării. Acesși profesori raportează în permanență conținuturile nou-predate la viața și

experiența proprie a elevilor, la diferitele aspecte ale vieții lor intelectuale, morale, civice, estetice și practice, urmărind cum progresează aceștia din toate punctele de

vedere.

           Stilul de predare se referă la : originalitatea în activitatea didactică ; la felul în care sunt alese și utilizate strategiile de către profesor; capacitatea de a îmbogăți

practica școlară introducând variație; activități mai vii, mai nuanțate în clasă; capacitatea de a induce comportamente variate de învățare contribuind la modelarea stilurilor

http://www.stiucum.com/management/management-educational/Stiluri-de-predare-ale-profeso45695.php#_ftn3
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de muncă.

            Învățarea este un act personal și cere participare personală. Problema esențială de care depinde producerea învățării eficiente este problema implicării, a angajării

celui care învață în actul învățării. Tot secretul noilor orientări metodologice, procedee metodice sau sisteme tehnologice constă în capacitatea profesorului de a face din elev

un colaborator activ în procesul asimilării cunoștințelor și a deprinderilor cerute de programa de învățământ, cum se exprimă pedagogul V. Bunescu, de  a- i orienta

activitatea didactică în așa fel încât nimic pe cât posibil - să nu i se pară de-a gata și să fie dirijat să cucerească cultura generală și tehnico - profesională prin efort propriu.

Sunt considerate activ –participative toate acele metode care sunt capabile să mobilizeze energiile elevului, să-și concentreze atenția, să-l facă să urmărească cu interes și

curiozitate lecția, să-i câștige adeziunea logică și afectivă față de cele nou - învățate; care-l îndeamnă să-și pună în joc imaginația, înțelegerea, puterea de anticipare,

memoria etc.

           Stilul de predare devine o necesitate în susținerea unei prestații didactice de calitate și eficiență. Este de fapt abilitatea profesorului de a se comporta utilizand diferite

stiluri educaționale în vederea atingerii obiectivelor. O îndrumare, pas cu pas, care impune, de-a gata, noile cunoștințe, fără să lase elevilor timp și loc de găndire, să

formuleze întrebări, să aprecieze, nu va face decât să stânjenească afirmarea spontaneității, a gândirii și imaginației, a creativității; în schimb, o dirijare care incită la căutări,

care sugerează alte urmări. Lectura independentă, dialogul euristic, învățarea prin explorare și descoperire, discuțiile colective etc., implică elevii în învățare mai mult decât

o explicație, o expunere ori o demonstrație.
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EFICIENȚA UTILIZĂRII METODEI „FIRMA DE EXERCIȚIU’’

LA DISCIPLINELE ECONOMICE

 

 Rezumat: Metoda ,,firma de exerciƫiu ,, se bucurã de un real succes in Romania, fiind introdusã in curriculum-ul obligatoriu la profilul Servicii, dar fiind si o oportunitate

pentru elevii de la profilul tehnic, de a dobândi competenƫe anteprenoriale in cadrul unor ore moderne. 

Cuvinte cheie: elevi, metodă didactică, servicii, firmă

 

Firma de exercțiu abordează conceptele teoretice privind activitatea din firma reala. Sunt identificate avantajele activitații practice si actorii care se implică in firma de

exerciƫiu. De asemenea , se prezintă activitatea zilnică si evenimentele speciale din firma de exercițiu , resursele materiale si colaborarea interdisciplinară presupusă  de

activitatea din firma de exerciţiu. Exemplele de bună practică ofera modele de activitați foarte utile pentru familializarea eleviilor cu conceptul de firma de exercițiu.

    Paşii inființări unei firme de exerciţiu :

              -alegerea formei juridice ,

              -studierea procedurii de infiinţare ,

              -procesul de recrutare a personalului.

  Instrumentul cel mai important al calităţii pentru firmele de exerciţiu este Evaluarea prin  „Marca de Calitate” , evaluare organizată anual pentru firmele de exerciţiu din

reţeaua naţională şi care se finalizează cu obţinerea de către acestea a certificatelor Marca de Calitate nivel de bază si nivel avansat .  Colaborarea inter- şi transdisciplinară

cu profesorul de Tehnologia informaƫiei si a comunicaƫiilor, este necesara  ȋncă din faza de realizare a planificarii anuale si semestriale pentru fiecare dintre clasele X-Xll , cu

scopul dezvoltării eficiente la elevi a competenţelor digitale , dar si de  realizare corectă si profesională a documentelor necesare  firmei de exerciţiu. Firma de exerciţiu este

o metodă didactică modernă şi interactivă de succes in România , care are drept scop dezvoltarea spiritului antrepreorial al elevilor prin simularea proceselor dintr-o firma

reala.  Instruit ȋntr-un cadru atractiv , creativ si interactiv , tânărul va participa voluntar si motivat la propria formare, dobândind competenƫe esenƫiale ce ȋi voi uşura inserţia

pe piaţa muncii. Ȋnţelegerea si aplicarea in mod optim a conceptului „Firma de Exerciţiu ‚’’ȋi va putea oferii elevului o ȋnvatare activa,  bazată pe practica, facilitându-i

acestuia trecerea de la şcoala la viaţa activă.

            FIRMA DE EXERCIŢIU, reprezintă o metodă interactivă de ȋnvaţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial , o concepţie modernă de integrare si de aplicare

interdisciplinară a cunoştinţelor , o abordare care asigură condiţii pentru probarea şi aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi in pregătirea profesională.

          Firma de exerciţiu este potrivită pentru dobândirea , verificarea şi aprofundatea  cunoştinţelor comerciale , formarea abilităţilor , a capacităţilor personale si a

modurilor de comportament in toate domeniile din structurile intreprinderii , de la referent pana la intreprinzator . Aici fiecare elev isi dovedeste personalitatea, este inclus

fiecare elev ce dovedeste creativitate, initiativa,  imaginatie, abilitati de comunicare. Punctele forte ale firmei de exerciţiu sunt abordarea practica si contactele cu

mediul extern . Asemanator intreprinderilor din economia de piaţa reala , firmele de exerciţiu se afla intr-o relaţie de afaceri. Prin intermediul lor, angajaţii din firma de

exerciţiu ajung in contact cu cultura economica a parteneriilor din ţară si din străinatate. 

          Firma de exerciţiu este modelul unei întreprinderi al carei scop îl reprezintă învatarea . Modelul permite simularea activităţilor dintr-o întreprindere economică reală.

Obiective ale firmei de exerciţiu:

Familiarizarea elevilor cu activităţile specifice firmei reale.

Simularea operaţiunilor şi a proceselor economice specifice mediului real de afaceri.

http://www.stiucum.com/management/management-educational/Stiluri-de-predare-ale-profeso45695.php#_ftnref1
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Perfecţionarea limbajului specific afacerilor .

Dezvoltarea de competenţe necesare unui întreprinzător dinamic : gândire critica, luare de decizii  , asumarea responsabilităţii.

Facilitarea trecerii absolvenţilor de la şcoală la viaţa activă şi adaptării la nevoile pieţei muncii .  Fiecare firma de exerciţiu este structurată ,  pe departamente :

departamentul resurse umane

secretariat

marketing

vânzari

contabilitate etc

      Elevii lucrează in cadrul departamentelor , desfăşurând activităţile specifice acestora. Pe langă posibilitatea contactelor , la nivel naţional şi internaţional un alt punct

forte al firmei de exerciţiu este simularea. Decizii greşite , care in viaţa reală de afaceri pot duce la periclitarea propriei întreprinderi , nu au in firma de exerciţiu nici o

consecintă economică reală . Ele sunt o parte importantă a experienţei proprii a elevilor , un factor esenţial al procesului de învaţare. Este indicat chiar să se exerseze aceste

situaţii de eşec posibile in economia reală , elevii fiind astfel pregatiti pentru solutionarea / preântampinarea lor. 

          Evoluţia conceptului „Firma de Exerciţiu „ în România .

  Introducerea metodei de învăţare „Firma de Exerciţiu” în învăţămantul profesional şi tehnic din România s-a realizat în perioada 2001-2004 , prin proiectul ECONET  ,

derulat în cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud- Est de catre Centrul National de Dezvoltare a Învăţămantului Profesional si Tehnic (CNDIPT) , Ministerul

Educaţiei , Cercetării , Tineretului şi Sportului în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi KulturKontakt Austria.

           În urma rezultatelor obţinute şi a succesului înregistrat , la finalizarea proiectului s-a luat decizia strategică de a implementa la nivel naţional această metodă

interactivă. Anul scolar 2006-2007 a adus extinderea utilizării metodei firma de exerciţiu la nivelul tuturor unităţilor de invăţământ profesional şi tehnic , profil servicii prin

introducerea conţinuturilor specifice în curriculum-ul naţional (în baza OMEC 3172/2006).    Activitatea in firmele de exerciţiu presupune interacţiunea acestora cu mediul

extern . Relaţionarea firmelor de exerciţiu cu mediul extern este asigurata de către centrala ROCT .

    ROCT ofera serviciile de care firmele de exerciţiu au nevoie pentru ca activitatea lor să simuleze cât mai fidel activitatea dintr-o firmă reală . ROCT îndeplineşte rolul de

bancă (pentru asigurarea circulaţiei plaţilor ) şi rolul organismelor autorităţilor publice (administraţia finanţelor publice , casa de asigurări de sănătate , casa de pensii,

officiul registrul comerţului , inspectoratul teritorial de muncă , curtea de arbitraj) .

                          Avantaje ale activităţi din firma de exerciţiu

    Metoda de învaţare „firma de exerciţiu „ reprezintă baza pentru o formare care satisface cerinţele pieţei muncii , cerinţe aflate in concordanţă cu standardele europene.

Dobândirea de cunoştinţe prin aplicare practică dezvoltă competenţe generale , specializate, dar şi competenţe cheie . Elevul este istruit într-un cadru atractiv accesibil

tuturor , creativ şi interactiv şi participă voluntar şi motivat la propria formare unde sunt inclusi toti elevi.

     Se adaptează rapid la cerinţele mediului de afaceri , se dezvoltă personal , fiind motivat , hotărât şi ambiţios. Elevul îşi formează spiritul atreprenorial , îşi asumă riscuri şi

responsabilităţi , pentru o piaţa a muncii aflată într-o continuă schimbare .

          Metoda de învaţare „firma de exerciţiu „ reprezintă baza perfecţionării profesionale continue şi cadrul propice pentru dezvoltarea personală . Implicat într-

un proces de instruire cu finalitate clară si rapidă , profesorul se adaptează permanent la modificările de proceduri , cerinţe , strategii , fiind în pas cu cerinţele unui

învăţământ bazat pe performanţa .

          Metoda de invatare „firma de exerciţiu „ permite orientarea către o ofertă de scolarizare atractivă şi care adaugă valoarea celei existente  unitatii de invatamant . Ca

mijloc de promovare pe plan local , naţional şi internaţional metoda „firma de exerciţiu „ aduce un plus de credibilitate în reţeaua şcolară. Oportunităţile încheierii de noi

parteneriate  cu diversi  agentii econumici, in  domenii ce  asigură o legatură puternică la nivel de comunitate .   Metoda de învatare ,,firma de exerciţiu,,reprezintă

oportunitatea pentru agenţii economici parteneri de a se implica direct în formarea viitorilor angajaţi ,în vederea dezvoltării acelor competenţe cerute pe piaţa muncii.

Actorii firmei de exerciţiu

     Pentru asigurarea premiselor integrării profesionale a absolvenţilor pe piaţa muncii şi pentru formarea profesională continuă este nevoie de flexibilitate şi adaptare la

tipurile de competenţe identificate ca fiind necesare în prezent şi mai ales în viitor,pe o piaţa a muncii aflată în continuă schimbare şi adaptare la cerinţele impuse de

dezvoltarea economică . Elevul şi profesorul formează o ,,echipă ,, în care fiecare are rolul său , desfăşurând o activitate cu efecte educative indiscutabile.  Se dezvoltă

personal şi profesional, implicându-se direct în procesul de învaţare. În cadrul firmei de exericiţiu exersează şi dobândeşte pe deoparte , competenţe cheie , iar , pe de altă

parte competenţe specializate ce presupun organizarea şi conducerea activităţii firmelor, fundamentarea de strategii , elaborarea ofertelor de produse şi servicii , ţinerea

evidenţei contabile , efectuarea analizei , eficienţei  economico-financiare a firmei.

             Are un rol  hotărâtor în procesul de pregătire sau prin intermediul firmei de exerciţiu  El trebuie să aibă aptitudini şi cunoştinţe comerciale , de management ,

competenţe IT , competenţe de comunicare şi negociere . Rolul său este diferit . El trebuie să  sprijine activitatea, să o coordoneze , să planifice şi să controleze .

 Sarcinile profesorilor  coordonatori de firma de exerciţiu sunt : să acorde consultanţă  şi să asigure situaţii de învaţare în care elevii să desfaşoare activităţi practice în mod

independent în cadrul unei firme de exerciţiu ,să verifice cunoştinţele şi competenţele însuşite de elevi , să stabilească sarcini clare pentrufiecare  elev , să organizeze

activitatea în firma de exerciţiu , să motiveze şi să orienteze activitatea elevilor .

  Şcoala pune la dispoziţia firmei de exerciţiu spaţiul necesar desfăşurării activităţii , fără consemnat în contractul de încheiere , încheiat între şcoala – proprietar/ locatar şi

firma de exerciţiu – chiriaş / locatar . Sediul al firmei de exerciţiu este acelaşi cu sediul real al şcolii . Echipamentele , software –ul , materialele consumabile , sunt un

sprijin acordat de către şcoala firmei de exerciţiu pentru buna desfăşurare activităţii acestora .

  Agent economic de profil cu activitate pe piata reala –este o societate comerciala partenera care sprijina firma de exercitiu cu informatii de specialitate legate atat de gama

de produse sau servicii cat si de documente sport pentru derularea proceselor si activitatilor intr-un mediu de afacere real.   Se asigură astfel cadrul optim pentru exersarea

competenţelor antreprenoriale în rândul elevilor , pentru o mai bună orientare pe piaţa muncii . Sprijinul material oferit pentru participarea firmelor de exerciţiu la târguri

interne şi internaţionale permite dezvoltarea imaginii şi promovarea activităţii desfăşurate într-un cadru profesional, care dezvoltă creativitatea şi gândirea critică a elevilor .

Scopul centralei ROCT : autorizarea , coordonarea , consilierea firmelor de exerciţiu din România , dar şi integrarea şi reprezentarea acestora în reţeaua naţională şi

internaţională a firmelor de exerciţiu.   

ROCT:

Coordonează activitatea reţelei naţionale a firmelor de exerciţiu

Simulează activităţile desfăşurate de instituţiile statului în vederea asigurării serviciilor necesare funcţionării firmelor de exerciţiu

Registrul comerțului



7/15/2019 Numarul Curent - Educatiaazi

https://educatiaazi.wgz.ro 21/37

Inspectoratul teritorial de muncă

Casa de asigurări de sănătate şi alte asigurări sociale

Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă

Administraţia finanţelor publice

Îndeplineşte rolul de bancă,facilitând circulaţia corespunyatoare a plaţilor pentru activităţi de deconectare interne si internaţionale

Asigură schimbul de informaţii şi comunicarea dintre firmele de exerciţiu din reţeaua naţională şi dintre firmele de exerciţiu româneşti şi cele din reţeaua internaţională

Sprijină , oraganizează şi monotorizează participarea firmelor de exerciţiu la târguri , programe şi proiecte de pofil din ţară şi din străinătate

Organizează ,desfaşoară şi monotorizează competiţiile care se adresează firmelor de exerciţiu

Verifică şi certifică gradul de îndeplinire a standardelor de calitate de către firmele de exerciţiu 

Organizează activitaţi şi programe în scopul formării continue a cadrelor didactice privind metoda de învăţare  ˮfirmei de exerciţiuˮ

Participă la manifestări şi proiecte internaţionale legate de activitatea firmelor de exerciţiu.

     Este o asociaţie internaţională a centralelor firmelor de  exerciţiu din peste 42 de ţari , înfiinţată în anul 1997.Europeni reprezintă reţeaua şi participarea la evenimente

internaţionale : târguri , expoziţii , proiecte.

   Activitatea specifică din firma de exerciţiu se desfaşoară în cadrul orelor de laborator tehnologic învăţământul profesional şi tehnic , profilul servicii reprezentând o

componentă a curriculum-ului naţional pentru clasele a Xl-a si a XII –a . Locul de desfăsurare a activitătii firmei de exerciţiu este un cabinet dotat cu mobilier corespunzător

, cu echipamente.Elevul-angajat FE şi profesorul –coordonator FE formează o echipă în carefiecare are rolul său bine stabilit.În planificarea concretă dintr-o şcoală trebuie

ţinut seama de :

Posibilitaţile oferite de spatiu

Dezvoltările actuale din domeniul tehnic

Numărul de elevi prevazut să lucreze în firma de exerciţiu

Numărul firmelor de exerciţiu care îsi vor desfăşura activitatea în acest laborator.

 

             Firma de exerciţiu oferă posibilitatea aprofundării practice a conţinuturilor dobândite în instruirea de baza de către elevii-angajaţi ai firmei de exerciţiu. Ea

reprezintă o concepţie  modernă de integrare şi aplicare interdisciplinară a conţinuturilor , realizând efectul de sinergie al disciplinelor integrate. In firma de exerciţiu ,

transmiterea interdisciplinara a cunoştinţelor este impusă de activităţile care se desfăşoară in cadrul întreprinderii. Este o metodă orientată spre acţiune şi spre rezolvarea

problemelor , centrată pe elev . Pentru profesor , in calitate de coordonator , firma de exerciţiu reprezintă o provocare deosebită , necesitînd cunoştinţe din mai multe

domenii economice si IT , o strânsa colaborare cu colegii de catedra si o bună cultură generală. În firma de exerciţiu , angajatului îi aparţine decizia şi acţiunea.

Coordonatorul trebuie să intervină în deciziile luate , să corecteze , să ofere informaţii , să dea sugestii , să evalueze etc.

Sȋrca Florica

e-mail: sircaflorica@yahoo.com

Grădinița cu P.P. nr. 2 Şimleu Silvaniei

 

Familia, școala, comunitatea, parteneri ȋn educație

 

Rezumat: Relaţia şcoală-familie-comunitate este una în care fiecare factor interrelaţionează cu ceilalţi. 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, educație, implicare, profesionalism.

 

  În  baza cercetărilor făcute în  şcolile din S.U.A. şi în unele ţări din Europa, a reieşit faptul că, atunci când şcolile, familiile şi comunitațile colaborează ca parteneri,

beneficiarii acestei colaborări sunt elevii.

 Evoluţiile rapide din viaţa socială generează o cerere de continuare a proceselor de reȋnnoire a cunoştinţelor, deprinderilor și valorilor pe durata ȋntregii vieţi. Din

perspectiva unei analize sistemice, educaţia părinţilor apare ca o dimensiune a educaţiei permanente și școala este un mediu social, organizat, în care universul copilului se

extinde, depăşind constrângerea dependenţei materne. Educaţia este cea care desăvârşeşte fiinţa umană, educaţie pe care copilul o primeşte în familie, în şcoală şi din

comunitate.

Scopul creării unor astfel de parteneriate este dorinţa comună de a ajuta elevii să obţină rezultate foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, ca să poată reuşi să

paşească pe treptele superioare ale ȋnvăţării şi pentru pregătirea lor ca viitori adulţi.

Atunci când elevii, părinţii, comunitatea devin şi se consideră parteneri ȋn educaţie, ȋn jurul elevilor se formează o comunitate de suport, care poate funcţiona ca un angrenaj

bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială ȋn organizarea și desfăşurarea unui act instructiv-educativ de calitate. Ele nu mai sunt considerate doar o

simplă activitate opţională sau o problemă de natura relaţiilor publice.

Trebuie avut în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia formală a copiilor şi a adolescenţilor şi au obligaţia să se achite de această

responsabilitate, ca parte a sistemului social ce include şi familiile și comunitaţile.

Fiecare copil se deosebeşte de ceilalţi, ȋn primul rând prin caracterul său. După cum un tâmplar nu lucrează ȋn acelaşi mod cu bradul și stejarul, tot aşa  şi noi trebuie să

ţinem cont de specificul fiecărui copil, de particularitățile de vȃrstă și individuale ale acestora,  dar și de interesele lor, pentru a şti ce putem  face din el  fără prea multe

riscuri. Ȋn ziua de azi educaţia este un fenomen social de transmitere a experienţei de viaţă a generaţiilor adulte şi a culturii, către generaţiile de copii şi tineri, ȋn scopul

pregătirii lor pentru integrarea ȋn societate. Factorii instituţionali ai educaţiei sunt şcoala, familia, biserica s.a.m.d., totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar ȋn primul

rând și în cea mai mare măsură – oamenii. Între aceștia primul loc ȋl ocupă părinţii și educatorii. Şcoala este instituţia socială în care se realizează educaţia organizată a

tinerei generaţii. Ea este factorul decisiv care contribuie la formarea unui om apt capabil să participe la dezvoltarea societăţii, să ia parte activă la viată, să fie pregătit pentru

muncă . Menirea şcolii este nu numai de a ȋnzestra elevii cu un bagaj de cunoştinţe cât mai mare, ci şi de a stimula calitatea de om.

Ajungem şi la un alt factor care contribuie la educarea copilului, care este familia. Familia exercită o influenţă deosebit de adâncă asupra copiilor. Primele noţiuni educative
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pe care copilul le primeşte  sunt cele din familie. Ȋn familie se conturează caractere și se formează personalități. Atât părinţii cât și educatorii, ȋn timpul procesului de

ȋnvățământ trebuie să intervină ȋn numeroase situaţii pentru a corecta  comportamentul copilului. Odată copilul ajuns la vârsta preşcolară familia ȋmparte ȋntr-o bună măsură

sarcina educării lui cu dascălii și pedagogii din şcoală; cei din urmă vor fi chemaţi să şlefuiască ceea ce a realizat familia, să completeze golurile din procesul instructiv-

educativ care au scăpat pană la această vârstă şi să-l ajute pe copil, în înţelegerea şi descoperirea lumii ȋnconjurătoare. Îmbinarea eforturilor educative dintre familie şi şcoală

este esențială, pentru că de multe ori, pe măsură ce copiii evoluează, părinţii au de ȋnfruntat numeroase probleme care  se ivesc la o altă categorie de vârstă  şi care se repetă

la generaţiile următoare.

          Dacă cele două medii educaţionale – şcoala şi familia – se completează şi se susţin, ele asigură într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea  şcolară şi

pe plan general în viaţa socială. Beneficiile sunt numeroase, începând cu o mai bună cunoaştere reciprocă, depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea intereselor

comune în beneficiul copiilor. Cercetările confirmă că, indiferent de mediul economic sau cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor,

rezultatele determină performanţa elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, reducerea ratei de abandon şcolar și scăderea fenomenului delicvenţei.

           Atunci când părintii, elevii şi ceilalti membri ai comunităţii devin şi se consideră parteneri în educaţie, în jurul elevilor se formează o comuniune de suport, care poate

funcţiona ca un angrenaj bine pus la punct. Parteneriatele reprezintă o componentă esenţială în organizarea şi desfăşurarea activităţii din unitățile de ȋnvățămȃnt. Ele nu mai

sunt considerate doar o simplă activitate opţională sau o problemă de natura relaţiilor publice.

În relaţia şcoală-familie, profesionalismul cadrului didactic reprezintă un element esenţial ȋn planificarea, organizarea și desfășurarea acestor parteneriate, ȋn vederea

creșterii calității actului instructiv-educativ.

 

Bibliografie:

Cerghit, Ioan, Neacşu, Ioan, Negreţ Dobridor Ioan, „Prelegeri pedagogice”, Editura Polirom, Iaşi, 2001;

Nicola, Ioan, „Tratat de pedagogie şcolară”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000;

Pescaru, Băran, Adina, „Parteneriat în educaţie”,Editura Aramis Print, Bucureşti, 2004.

Croitoriu Nicoleta,
e-mail croitoriun@yahoo.com,

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Suceava
 

 

Profesorul în societatea contemporană – funcții
 

 

Rezumat: Funcția socială a profesorului e o funcție dublă, simultan conservatoare și creatoare. Pe de o parte, el e menit să predea știința, adică să
transmită generațiilor următoare, nealterat, ansamblul de cunoștințe și valori care-i constituie disciplina, apărând-o de intruziunea falselor valori și a
perspectivelor interesat înșelătoare ce se țes în jurul ei.
 

Cuvinte cheie: învățământ, profesor, funcții, educație, cunoștințe;

 
 

Statutul social al profesorului în societatea contemporană pare să fie statutul clasei mijlocii, deoarece meseria de profesor nu este una dintre cele mai
solicitate, dar nici între cele evitate. Profesiunea intelectuală conferă prestigiu și satisfacții, vocația fiind considerată unul dintre motivele de bază în
alegerea acestei profesiuni. În țara noastră se constată că meseria de profesor se transmite, mulți dintre tinerii aspiranți la această meserie provin din
familii în care profesiunile intelectuale sunt prețuite.
Exercitarea acestei profesiuni presupune însușirea a trei competente specifice: competența profesională; capacitatea de a întreține raporturi
satisfăcătoare cu eșaloanele ierarhiei superioare; competența de a dezvolta bune relații cu „beneficiarii” – elevi, părinți, comunitate.
Funcția socială a profesorului e o funcție dublă, simultan conservatoare și creatoare. Pe de o parte, el e menit să predea știința, adică să transmită
generațiilor următoare, nealterat, ansamblul de cunoștințe și valori care-i constituie disciplina, apărând-o de intruziunea falselor valori și a
perspectivelor interesat înșelătoare ce se țes în jurul ei.
Pe de altă parte, el este dator să sporească acest patrimoniu cultural, fie creând direct știința prin cercetări originale, fie contribuind indirect la
dezvoltarea ei: prin pregătirea elementelor capabile s-o retransmită și să creeze la rândul lor, prin înmulțirea și îmbunătățirea mijloacelor de lucru ori
prin constituirea și dezvoltarea ei.
Funcțiile exercitate de profesor în conducerea activității instructive sunt:

organizarea și dirijarea lecțiilor în raport de obiectivele acesteia;
dirijarea directă și indirectă pe baza programării algoritmice și euristice pentru dezvoltarea inițiativei elevilor;
funcția de reglare și optimizare a procesului de instruire pe baza feedbackului;
funcția de optimizare a predării-învățării;
funcția decizională în scopul optimizării;
funcția de inovare a activității instructiv-educative.

După Cosmovici, profesorul îndeplinește în școală următoarele funcții:
organizator al învățării (preocupat de aplicarea principiilor didactice, a teoriei instruirii

în transmiterea cunoștințelor cât și de implicațiile psihologice ale actului transmiterii);
funcția de educator (exprimată prin îndeplinirea statutului de model, partener, sfătuitor);
partener al educației (joacă rolul de consultant al părinților, el împarte răspunderea

formării copiilor, alături de familie);
membru al corpului profesoral (se găsește într-o strânsă interdependență cu colegii, directorii și alți educatori).

mailto:croitoriun@yahoo.com
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Profesorii cu experiență și-au format o structură de cunoaștere care le îngăduie să se adapteze repede la orice situație din clasă și să propună cele mai
adecvate soluții de moment. Ei știu să lucreze cu toate categoriile de elevi, se dovedesc mai implicați și au credința că pot influența performanțele
elevilor.
 

Bibliografie
 

Nicola,I.(1994).Pedagogie.Editura didactică şi pedagogică,R.A.-Bucureşti
 

 

Vasilache Corina,

e-mail:  corina70vasilache@gmail.com,

 Liceul Tehnologic “Traian Vuia”, Galaţi

 

Formarea individului certificată prin inserția socio-profesională

 

Rezumat: În societatea modernă, educația ocupă un rol important în formarea individului. Prin evaluarea gradului de inserţie socio-profesională a tinerilor absolvenţi, cu

diferite specializări şi nivele de calificare, obţinem pe de o parte o imagine a tranziţiei tinerilor de la şcoală la muncă, a gradului de concordanţă între cererea şi oferta

existente la un moment dat pe piaţa muncii, iar pe de altă parte, informaţii esenţiale cu privire la eficacitatea actului educaţional.

 

Cuvinte cheie : inserție socio-profesională, angajabilitate, absolvenți, învățământ, tranziție.

Întreg ciclul existenţei noastre este un şir neîntrerupt de examene în faţa naturii, a societăţii şi în faţa propriei noastre conştiinţe. Actul de predare trebuie privit ca un act de

mare responsabilitate morală, civică şi profesională din partea educatorilor, aceştia fiind meniţi să lumineze calea evolutivă a noilor generaţii.

 Respectul pentru statutul socio – profesional conferit de comunitate îi obligă pe aceştia din urmă să se ocupe angajat, cu simţ de răspundere de educaţie, deoarece elevii de

astăzi sunt cei care vor determina evoluţia socială de mâine.

În mod tradiţional inserţia profesională a fost percepută ca un proces de socializare profesională în trei stadii de-a lungul cărora organizaţia orientează noii săi angajaţi în

profesie: recrutarea noilor membrii ai personalului, formarea lor într-o instituţie universitară şi atribuirea unui post la finalul programului de formare. Inserţia profesională a

fost descrisă ca „o etapă de formare situată între formarea iniţială şi formarea continuă “

 

Dupa invatamantul primar urmeaza gimnaziul, apoi liceul locul in care individul incepe sa perceapa lumea cu ochii unui adult si apoi facultatea cea care finalizeaza

obiectivul educational al multor tineri din ziua de azi.

Educatia nu contine doar partea teoretica, mai este si cea practica, deseori oferindu-i individului oportunitati noi sau invers, micsorandu-i cercul posibilitatilor. Astfel,

procesul de formare a unui om incepe devreme si deseori nu se termina pana la moarte, in cazul oamenilor care nu se limiteaza la cunostintele accumulate de la altii.

Prelungirea timpului de tranziţie de la şcoală la muncă este explicată de o serie de factori, dintre care cei mai importanţi sunt restructurările şi evoluţiile economice,

proliferarea unor noi forme de ocupare, creşterea şomajului în rândul tinerilor, schimbări în sistemele de protecţie socială, prelungirea perioadei de educaţie, etc

Formarea competenței profesionale a tinerilor ce au absolvit un liceu industrial este asigurată prin instruirea lor competentă și progresivă, pornind de la problemele generale

spre cele specifice unui grup de meserii.

Înțelegerea fenomenelor tehnice, însușirea termenilor de specialitate caracteristici anumitor domenii de activitate, însușirea procedeelor întrebuințate în practicarea unei

meserii, sunt obiective de bază ale studierii disciplinelor tehnice în învățământul preuniversitar.

            În paralel cu asigurarea conținuturilor specifice fiecărui profil, fiecărei meserii, în cadrul procesului de învățământ tehnic preuniversitar se urmărește realizarea

educației tehnologice a tineretului. Prin complexitatea activităților la care participă în mod activ elevii în vederea însușirii unei meserii, disciplinele tehnice, alături de

celelalte discipline din planul de învățământ, contribuie la formarea personalității lor.

       Într-un mediu concurenţial tot mai pronunţat, unităţile şcolare trebuie să pună accent pe calitate în formarea profesională, certificată prin inserţia socio-profesională a

absolvenţilor. În acest context, este necesară dezvoltarea parteneriatului cu operatorii economici, pentru asigurarea unei pregătiri în concordanţă cu nevoile acestora.

Cunoaşterea de către elevi a exigenţelor pieţei muncii şi a mecanismelor acesteia, îmbunătăţirea capacităţilor de autoevaluare, depind de comunicarea eficientă și vor facilita

buna integrare socio-profesională elevilor absolvenţi.

Totodată, stimularea creşterii capacităţilor de adaptare, a elevilor la noile cerinţe care se generalizează pe piaţa muncii (iniţiative, responsabilitate, eficienţă personală,

autonomie), vor sprijini semnificativ găsirea mai uşoară a unui viitor loc de muncă. Şansele de a învăţa, de a progresa şi de a se perfecţiona sunt extrem de importante pentru

satisfacţia individului cu privire la locul de muncă.

Dezvoltarea capacităţii de rezolvare a problemelor care apar în timpul desfăşurării stagiului de practică, precum şi organizarea locului de muncă, sunt necesare pentru toţi

elevii, în contextul în care aceştia trebuie să demonstreze cunoştinţe şi deprinderi prin care să  parcurgă cu succes criteriile de evaluare impuse iar rezultatul învăţării să fie

cel așteptat.
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Obligațiile profesorilor de educație fizică  pentru menținerea stării de sănătate a elevilor

 

            Rezumat: Orele de ed. fizică constituie un factor foarte important pentru menținerea stării de sănătate a elevilor. Prin practicarea exercițiilor fizice se asigură

creșterea indicilor morfo-funcționali ai organismului , crește tonicitatea si troficitatea musculară și se asigură o dezvoltare fizică armonioasă. Un factor important îl

constituie si călirea organismului. Atunci cand organismul este călit, se pot desfășura activități sportive sau activitățile zilnice , cu un randament superior în condiții

diferite.

            Cuvinte cheie: exerciții fizice , apă , aer , căldură , frigul , călirea organismului .

Unele dintre obiectivele de referință ale ed. fizice, obligă profesorii de ed. fizică să mențină și să întărească starea de sănătate a elevilor.

Prin practicarea în mod constant a ed. fizice școlare, se asigură o stare bună de sănătate astfel :

cresc indicii morfologici și funcționali ai organismului

crește tonicitatea și troficitatea musculară

se asigură o dezvoltare fizică armonioasă

            Prin practicarea exercițiilor fizice, se depun diferite feluri de efort care ajută la buna funcționare a organismului elevilor.

            În cadrul orelor de ed. fizică, elevii învață să lucreze cu aparatura de specialitate, să manifeste atitudine și comportamente adecvate desfășurării în bune condiții a

orelor, să participe la toate lecțiile din orarul școlar, indiferent dacă se desfășoară în interior, în spații amenajate, în interior în spații improvizate sau în aer liber.

            Pentru ca orele de ed. fizică să se desfășoare în cele mai bune condiții, profesorul de ed. fizică, trebuie să ia urmatoarele măsuri :

să verifice stabilitatea și funcționabilitatea instalațiilor sportive : scări fixe, porți, stâlpi de volei, panouri de baschet, bănci de gimnastică, trambuline, etc. ;

să  depisteze și să înlăture materialele poluante și să igienizeze spațiul de lucru;

 să verifice integritatea suprafețelor din spațiile de lucru, care fac parte din baza sportivă în aer liber ( spațiu de aruncări, terenuri, groapă de nisip, pistă de alergare, etc);

să aerisească permanent sala de sport’;

să interzică intrarea elevilor în sala de sport cu încălțăminte de stradă;

să asigure igienizarea corpului după terminarea lecției;

să acorde sprijin și ajutor în efectuarea exercițiilor fizice;

să securizeze instalația de iluminat ( întrerupătoare, contoare);

să verifice periodic dacă elevii se adaptează la eforturi cu solicitări mari (fortă – rezistență), prin metoda pulsometriei;

să supravegheze elevii care participă la diferite întreceri, pentru a elimina comportamentele violente.

            Pentru a întări sănătatea elevilor trebuie acționat pentru a se dezvolta capacitatea cardio-vasculară și cea respiratorie și pentru a se dezvolta grupele de mușchi care

asigură o ținută corectă.

            Profesorul de ed. fizică trebuie să ajute elevii și pentru a-și căli organismul. Călirea organismului se face prin folosirea următorilor factori naturali :

soare

apă

aer

vânt

ger

zăpadă

            Călirea organismului se obține prin expunerea constantă a organismului la influențele factorilor de mediu, care provoacă reacții de apărare a organismului.

            Datorită călirii, organismul poate să desfășoare activități sportive sau zilnice cu un randament superior în condiții de radiații solare, variații de temperatură, curenți de

aer, umiditate, frig, fără a exista pericolul de îmbolnăvire. Apa, aerul, căldura și frigul sunt factorii cei mai favorabili pentru călirea organismului. Acești factori împreună cu

practicarea constantă a exercițiilor fizice, duce la sporirea stării de rezistență a organismului.

            Pentru a putea să asigurăm o călire corespunzătoare a organismului, trebuie să respectăm unele principii de bază și anume :

- principiul sistematizării, care presupune formarea de convingeri și atitudini pentru asigurarea procesului de călire pe tot parcursul vieții;

- principiul variației intensității factorilor de călire , care presupune expunerea alternantă la căldură și frig și invers ;

   -principiul individualizării metodelor de călire , adaptate la starea de sănătate , vârstă , sex , etc;

     -principiul gradării , care presupune o expunere gradată și repetată la unul din factorii de călire;  

     -principiul diversității mijloacelor de călire.

     Dacă mijloacele de călire folosite , nu sunt adaptate corect posibilităților organismului , pot să apăra reacții negative a acestuia și anume :

       -cefalee

       -insomnie

       -insolație

       -arsuri (în cazul în care se fac băi de soare)

       -tahicardie

 

   Pentru a utiliza factorii de călire în mod corect , se impun unele recomandări :

 1.Băi de aer:

    -băile de aer se vor întrerupe când apare senzația de frig 

    -băile de aer se vor realiza progresiv prin activități specifice , având corpul în mare parte descoperit

    -după băile de aer se va afectua un dus la temperatură moderată și un automasaj.
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 2.Băi de soare:

     -băile de soare trebuie efectuate în așa fel încât să se expună alternativ părțile corpului , începând de la 10 – 11 minute și să fie alternate cu băi de aer.

     -se recomanda să se poarte ochelari de soare

     -băile de soare se fac și în funcție de intensitatea razelorolare și trebuie dozate corespunzător . Pentru băile de soare există perioade optime recomandate de către

specialisti și anume între orele 9 – 12 și 16 – 18.

    3.Băi de apa 

    -băile de apa nu se vor face imediat după masă;

    -în apă se va intra treptat în așa fel încât să se evite un șoc termic care să aibă influențe negative asupra aparatului circulator ;

    -înaintea intrării în apă se vor efectua exerciții pentru activarea circulației periferice;

    -băile de apă nu se vor efectua dacă corpul a fost expus mult timp la soare și dacă este transpirat; 

    Pe lângă aceste metode de călire a organismului mai sunt și alte metode și anume :

   -somn cu fereastra deschisă

   -programul zilnic de înviorare , desfășurat în aer liber

   -duș zilnic la deșteptare

 Asupra integrității corporale și funcționale a organismului se pot produce efecte negative , aceste    efecte negative , numindu-se accidente .

  După gravitatea efectelor pe care le produc asupra organismului accidentele se clasifică în :

     ușoare : (plăgi superficiale sau contuzii medicale);

    -ele nu necesită aplicarea unor măsuri special;

    -organismul își păstrează intergral capacitatea de efort mediu;

    -se pierde temporar capacitatea de efort (rupturi de fibre musculare, întinderi musculare , entorse de gradele I si II ) .

  grave:

      -se pierde capacitatea de efort pe timp îndelungat (fracturi , luxații , rupturi musculare)

 mortale:

    -se produce decesul celui accidentat.

 

 Cauzele producerii acestor accidente sunt :

- starea precară a bazelor sportive utilizate

-echipamentul necorespunzător folosit în activități

-factorii de mediu

Tipurile de accidente sunt :

-Traumatismele : - contuzii

                                -hemoragii

                                -entorse

                                -rupturi musculare

                                -plăgi

                                -luxații

                                -fracturi

-Tulburări și leziuni produse de temperatura nefavorabilă a mediului :

-înghețul

-degerăturile

-insolația

-zgârieturi

Factorii care pot să producă accidentele elevilor sunt :

-lipsa disciplinei

-factorii meteorologici

-utilizarea instalațiilor sportive defecte

-echipamentul neadecvat

-lipsa de supraveghere a elevilor

-efectuarea deplasărilor pe terenuri accidentate, foarte abrupte

Măsurile pe care profesorul trebuie să le adopte pentru prevenirea accidentelor sunt :

-participarea elevilor la activități numai în echipament specific

-adoptarea unui comportament adecvat pentru pariciparea la ore

-încheierea unui proces verbal pentru protecția muncii,semnat de către elevi

 –asigurarea normelor igienico-sanitare

-cunoașterea stării de sănătate a elevilor

-verificarea instalațiilor bazei sportive
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Importanţa jocurilor de mişcare în cadrul orelor de ed. fizică

    

            Rezumat : Cu ajutorul jocurilor de mișcare se realizează obiectivele educației fizice. Jocurile de mișcare au o influență complexă si asupra personalității copiilor .

Jocurile de mișcare pot să aibă o influență și asupra copiilor cu CES, in sensul că acestor copii li se imbunătățește starea fizică. Jocurile au și o influență fiziologică asupra

copiilor , în sensul că sunt stimulate procesele nervoase fundamentale. Pentru practicarea jocurilor se impune respectarea unor cerințe și reguli , precis stabilite de către

profesor.

            Cuvinte cheie: joc , reguli , influență , competitivitate , practicate , formarea.

           

            De-a lungul timpului s-a dovedit că jocul este foarte important în lecţia de ed. fizică. Jocul este o cale prin care elevul se orientează în lumea care-l înconjoară. Cu

ajutorul jocului, elevul îşi formează primele noţiuni, deprinderi şi priceperi intelectuale, fizice şi morale, necesare pentru activitatea viitoare, la învăţătură, viaţa în societate,

la locul de muncă.

            În cadrul lecţiei de ed. fizică, jocurile de mişcare au un rol determinant, ele reprezentând principalele activităţi prin intermediul cărora se realizează obiectivele ed.

fizice.

            Pentru a avea eficienţă maximă, trebuie selectate şi organizate după reguli precise.

            Jocurile de mişcare folosite în cadrul orelor de ed. fizică au orientări şi conţinuturi multiple.

Majoritatea jocurilor au următoarele părţi comune :

- forma de organizare a jocurilor

- regulile jocurilor

- scopul jocurilor

- regulamentul jocurilor

- conţinutul motric al jocurilor

- subiectul jocurilor

            Toate aceste elemente comune ale jocurilor de mişcare, reprezintă o unitate.

După regulile de desfăşurare şi de complexitatea mişcărilor folosite în cadrul jocurilor, ele se pot împărţi astfel :

- jocuri dinamice

- jocuri pregătitoare pentru sporturi

- jocuri sportive

           

            Jocurile dinamice sunt jocurile care au mişcări simple, care se desfăşoară dupa reguli simple. Regulile folosite se pot modifica după scopul urmărit în jocul respectiv.

Din această categorie fac parte :

- jocurile în grupuri neorganizate (de ex. ''De-a prinselea'')

- jocuri între echipe sub formă de ştafete (de ex. ''Cursa pe numere”)

- jocuri pe echipe organizate (de ex. ''Crabii şi crevetii”)

Jocurile pregătitoare pentru sporturi, conţin mişcări complexe, denumite ''procedee tehnice'' sau ''elemente tehnice''.

Dintre aceste procedee putem enumera :

- conducerea mingii de fotbal (de ex. ''Cursa de urmărire'')

- pasarea mingii de fotbal cu latul piciorului (de ex. ''Ştafeta paselor”)

- şutul la poartă (de ex. ''Şutul în cerc'')

            Jocurile sportive sunt cea mai complexă formă a jocurilor dinamice. Jocurile sportive se desfăşoară dupa un regulament adoptat de către o federaţie sportivă. Dintre

jocurile sportive, putem enumera :

- fotbal

- handbal

- baschet

- volei

            Jocurile dinamice au o influenţă complexă asupra dezvoltării personalităţii. Ele au o influenţă în principal asupra motricitații elevilor, a aspectelor morale, a

intelectului. Jocul are influenţă şi asupra relaţiilor de grup şi realizează activitatea din colectivul clasei de elevi.

            Jocurile educă competivitatea, însuşire cu largă valoare de întrebuinţare. Atunci când competivitatea este prezentă în învăţarea elementelor componente ale jocului,

în combinarea elementelor specifice jocului respectiv, este favorizată dezvoltarea ei şi în acest fel interesul elevilor pentru joc creşte. Elementul de întrecere poate să fie

folosit în lecţie după ce calităţile şi deprinderile motrice au fost însuşite şi consolidate.

Jocurile pot să aibă şi influenţe fiziologice asupra elevilor.

 

            Mişcările care se efectuează în timpul jocurilor, au influenţe asupra proceselor nervoase fundamentale şi anume, asupra proceselor de inhibiţie interne sau

condiţionate. În acest fel poate să se formeze un stereotip dinamic motric.

            Pe lângă formarea unui număr foarte mare de deprinderi motrice, prin joc se mai dezvoltă calităţile motrice de bază (forţa, viteza, îndemânarea, rezistenţa) cât şi a

unor calităţi intelectuale (atenţia, gândirea, memoria).

În urma studiilor efectuate, s-a dovedit că jocurile de mişcare pot fi unele dintre cele mai eficiente mijloace ale ed. fizice şcolare pentru dezvoltarea unor calităţi morale. Prin
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practicarea jocurilor de mişcare, se pot dezvolta elemente ale spiritului de colectiv (ajutorul reciproc în echipă, bucuria obţinerii unor succese). Practicarea jocurilor are şi un

mare avantaj și anume, acela că necesită materiale şi spaţii de lucru, care se pot obţine foarte uşor. Jocurile se pot desfăşura în sala de sport, în curtea şcolii, pe coridoare, în

sălile de clasă, etc.

            Pentru organizarea jocurilor de mişcare, se impune respectarea unor cerinţe metodice și anume :

            1) Regulile jocului trebuie să-l oblige pe elev să execute acţiunile care contribuie la realizarea obiectivelor instructive - educativ urmărite.

            2) Formarea echipelor se face în aşa fel încât să fie apropiate valoric. Daca nu se ţine cont de acest aspect, poate să influenţeze negativ comportamentul elevilor.

            3) Conţinutul jocului trebuie să corespundă particularităţilor somato - funcţionale şi psihice ale elevilor. De exemplu, dacă jocul este foarte uşor, interesul elevilor

poate să fie scăzut. Dacă jocul este prea greu, reacţia va fi la fel.

            4) Desfăşurarea jocului reprezintă momentul în care profesorul trebuie să fie atent la comportamentul fiecărui elev. Un alt element care trebuie urmărit, este acela al

dozării corecte a efortului.

            5) Explicaţiile cu privire la joc trebuie să fie scurte, complete, trebuie să prezinte conţinutul jocului, scopul urmărit, acţiunile pe care elevii trebuie să le realizeze,

regulile de desfăşurare, calităţile pe care le solicită jocul, etc.

            6) Jocul trebuie să fie demonstrat integral, pentru a putea să fie înţeles de către elevi.

            7) Terminarea jocului poate să fie hotărâtă şi dupa timpul ales iniţial, acest lucru depinzând de gradul de concentrare şi angajare al elevilor.

            8) După terminarea jocului, este necesar să se efectueze exerciţii pentru liniştirea organismului şi adunarea colectivului de elevi pentru a i se comunica rezultatul

jocului.

            Jocurile de mişcare au un rol important şi pentru copiii cu CES. Copiii cu deficit mintal au dificultăţi de integrare în societate. Dacă li se îmbunătăţeşte starea fizică

cu ajutorul jocurilor, poate să rezulte o transformare a deficienţelor în copii independeți sau reorientați spre alte condiţii de viaţă.

            Jocurile de mişcare practicate în cadrul orelor de ed. fizică pot aduce beneficii acestor copii. Prin practicarea jocurilor, aceşti copii dobândesc o serie de calităţi

motrice şi de caracter.

            Toate aceste calităţi se pot obţine prin adaptarea jocurilor pentru nevoile copiilor cu CES. Prin practicarea jocurilor de mişcare se pot ameliora parametrii funcţionali

ai organismului copiilor cu CES şi anume :

- funcţiile psiho – mortice ale copiilor (schema corporală, lateralitatea) se devzoltă în ritm mai intens decât prin alte intervenţii.

- ameliorarea coordonării oculomotorii şi a coordonării muşchilor mici ai mâinii

- sensibilitatea kinestezică, bază a dezvoltării altor funcţii, creşte în acucitate

            Jocul, conceput ca terapie, se înscrie în noua tendinţă de evoluţie a metodelor de predare - învăţare, urmărind să acorde noi posibilităţi copilului cu deficienţe

mintale.

            Jocul favorizează activităţile perceptive prin contactul direct cu obiectele : aruncările, săriturile, alergarea, domeniul social - afectiv, repulsia, identificarea, gesturile

de bază, etc.

Prin impunerea de reguli în cadrul jocurilor, se stimulează memoria, capacitatea de concentrare, atenţia.
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Profesorul în societatea contemporană - concepte

 

Rezumat: Profesiunea didactică este asociată cu câteva categorii fundamentale de roluri, acceptate de majoritatea sistemelor de formare a profesorilor: proiectare,

mangementul și organizarea activităților de învățare, consiliere psiho-educațională, managementul clasei de elevi, comunicare cu elevii, părinții și colegii, dezvoltare

profesională de-a lungul vieții, participare la perfecționarea procesului educațional și a inovațiilor din școală, oferirea de servicii educaționale pentru comunitate etc.

 

Cuvinte cheie: învățământ, profesor, elev, educație, cunoștințe, concept

 

La noile provocări cu care se confruntă învăţământul şi pedagogia rolul şi responsabilităţile profesorului sunt tot mai mari, adecvate ritmului înalt al schimbărilor sociale.

Recunoscând faptul că profesorii sunt indispensabili pentru dezvoltarea la elevi a atitudinilor pozitive faţă de procesul învăţării, apreciem că ei sunt ,totodată,cei care trebuie

să trezească curiozitatea, să stimuleze spiritul de independenţă, să încurajeze rigoarea intelectuală.

Importanţa rolului deţinut de professor, ca agent al schimbării, care promovează înţelegerea şi toleranţa, n-a fost niciodată mai clară ca în perioada

contemporană. Deschiderea spre universalism, toleranţă, înţelegere, pluralism, democraţie, promovarea tehnologiilor moderne, antrenează noi responsabilităţi pentru

profesori.

În general, lumea contemporană evoluează într-un alert,încât profesorii,asemenea multor altor categorii profesionale, sunt obligaţi să accepte faptul că pregătirea lor iniţială

nu le va fi suficientă pe parcursul întregii lor vieţi.În cadrul activităţii didactice,ei sunt nevoiţi să-şi actualizeze şi să-şi îmbunătăţească permanent propriul nivel de

cunoştinţe, precum şi tehnicile de predare.Se impune crearea unui echilibru între competenţa în specialitate şi competenţa didactică.

Secole de-a rândul, profesorul cu formaţie enciclopedică, care demonstra erudiţie, era modelul demn de urmat un sistem bazat în primul rând pe memorare, de multe ori o

memorare mecanică depărtată de viaţa reală. Sfârşitul mileniului al II-lea impune pedagogia pentru competenţe, o pedagogie care are în centrul atenţiei elevul.

Pregătirea profesorilor trebuie să cultive o perspectivă asupra predării care să transceadă utilitarismul şi să încurajeze spiritul interogativ şi interacţiunea.Calitatea pregătirii

mailto:croitoriun@yahoo.com


7/15/2019 Numarul Curent - Educatiaazi

https://educatiaazi.wgz.ro 28/37

de care beneficiază profesorii,precum şi calitatea predării efective,depind în mare măsură de materialele didactice utilizate, în special de manuale.

Folosirea tehnicilor informaţionale pentru introducerea noilor cunoştinţe,pentru dezvoltarea unor abilităţi,pentru evaluarea performanţelor elevilor se dovedeşte a fi tot mai

apreciată ,atât pentru îmbunătăţirea manierei de predare,cât şi pentru dezvoltarea propriului nivel de cunoştinţe.

Deşi abilitatea de a învăţa şi a studia independent se dovedeşte cheia unei dezvoltări individuale , permanente , această abilitate se manifestă numai după o perioadă de

interacţiune cu un profesor.

Activitatea profesorului nu se mărgineşte la transmiterea de informaţii sau de cunoştinţe.Ea mai implică şi modul de prezentare a cunoştinţelor sub forma unei structurări a

problemelor în cadrul unui anumit context,precum şi plasarea problemelor respective într-o anume perspectivă,astfel încât cel care învaţă să poată face conexiunea între

soluţiile găsite şi alte probleme,într-un cadru mai larg.

Relaţia dintre profesor şi elev are ca scop dezvoltarea integrală a personalităţii elevului, punând un accent deosebit pe încrederea în sine a acestuia.Din acest punct de

vedere, autoritatea profesorului nu se bazează numai pe afirmarea puterii acestuia, ci pe recunoaşterea benevolă a legitimităţii cunoştinţelor deţinute.

Funcţia deţinută de profesor îşi va păstra esenţa, aceea de sursă a răspunsurilor la întrebările puse de elev în legătură cu lumea. Mai mult în societăţile moderne se resimte

din ce în ce mai mult necesitatea ca procesul de învăţare-predare să ajute la formarea deprinderilor individuale şi simţului responsabilităţii prin autoanaliză încât să le

permită elevilor dezvoltarea capacităţii de a anticipa schimbările din jur şi de a se adapta la ele.

Profesorul este cel care imprimă un sens şi o finalitate educativă tuturor premiselor şi condiţiilor, obiective şi subiective, participante şi implicate în procesul de

învăţământ.El este cel care, prin personalitatea sa amplifică valenţele educative ale cunoştinţelor.Rolul conducător al profesorului în activitatea didactică rămâne una din

coordonatele de bază ale misiunii sale.

Eficienţa actului educaţional este o rezultantă a interacţiunii tuturor factorilor şi condiţiilor care concură la desfăşurarea sa. Acţiunea educaţională se realizează în

concordanţă cu anumite principii şi valori pedagogice. Personalitatea educatorului reprezintă acel filtru care imprimă direcţii şi finalităţi nuanţate întregului demers didactic.

Multiplele sarcini pe care le are de îndeplinit în şcoală şi societate impun, ca o primă coordonată a pregătirii sale, un larg orizont cultural, cuprinzând cunoştinţe din diverse

domenii ale ştiinţei, tehnicii şi culturii, dublat de o bază filosofică menită să-i asigure o viziune de ansamblu asupra lumii. Profesorul trebuie să fie la curent cu cele mai

recente descoperiri, cu discuţiile şi controversele ce au loc în diverse domenii.Pregătirea de specialitate reprezintă, de fapt, suportul principal al autorităţii şi prestigiului său

în faţa elevilor.

Profesorul îndeplinește o profesiune de o deosebită impor tanță, aceea care asigură formarea și pregătirea personalității tinerelor generații și pregătirea lor profesională în

cadrul instituțiilor de învățământ, strâns legate de viață, de activitatea socio-profesională, morală și cetățenească.

Profesiunea didactică este asociată cu câteva categorii fundamentale de roluri, acceptate de majoritatea sistemelor de formare a profesorilor: proiectare, mangementul și

organizarea activităților de învățare, consiliere psiho-educațională, managementul clasei de elevi, comunicare cu elevii, părinții și colegii, dezvoltare profesională de-a

lungul vieții, participare la perfecționarea procesului educațional și a inovațiilor din școală, oferirea de servicii educaționale pentru comunitate etc.

Personalitatea profesorului în condițiile învățământului actual presupune și o serie întreagă de calități, determinate de specificul și complexitatea muncii pe care o

desfășoară. Profesorul își asumă deci o multitudine de roluri, a căror exercitare este dependentă de personalitatea lui. În școală, profesorul este conducătorul activității

didactice care se desfășoară în vederea realizării obiectivelor prevăzute în documentele școlare. Referitor la diversitatea rolurilor pe care le poate exercita profesorul, se

menționează următoarele:

Profesorul, ca expert al actului de predare-învățare: el poate lua decizii privitoare la tot ceea ce se întâmplă în procesul de învățământ.

Profesorul, ca agent motivator, declanșează și întreține interesul, curiozitatea și dorința lor pentru activitatea de învățare.

Profesorul, ca lider, conduce un grup de elevi, exercitându-și puterea asupra principalelor fenomene ce se produc aici. Este un prieten și confident al elevilor, un substitut

al părinților, obiect de afecțiune, sprijin în ameliorarea stărilor de anxietate.

Profesorul, în ipostază de consilier, este un observator sensibil al comportamentului elevilor, un îndrumător persuasiv și un sfătuitor al acestora.

Profesorul, ca model: prin întreaga sa personalitate, prin acțiunile, comportamentul său este un exemplu pozitiv pentru elevi.

Profesorul, ca profesionist reflexiv, se străduiește tot timpul să înțeleagă și să reflecteze asupra întâmplărilor inedite din clasă, să studieze și să analizeze fenomenele

psihopedagogice cu care se confruntă.

Profesorul, ca manager, supraveghează întreaga activitate din clasă, asigură consensul cu ceilalți profesori, cu părinții și cu ceilalți factori.

Profesorul își asumă deci o multitudine de roluri, a căror exerci tare este dependentă de personalitatea lui.

Dar pe lângă activitatea didactică profesorul desfășoară și o activitate extrașcolară sau cultural-educativă. Corolarul conținutului social al acestei profesiuni constă în

participarea la evenimentele și frământările social-culturale ale timpului în care trăiește și ale poporului din care face parte. În această ipostază, profesorul ne apare ca

pedagog social, animat de grija pentru ridicarea gradului de cultură și al națiunii sale.

Desfășurându-și activitatea profesională în cadrul școlii, dascălul nu încetează de a fi un educator și în afara ei, urmărind, bineînțeles, obiective specifice și apelând la

mijloace și forme adecvate. Numai în măsura în care profesorul își continuă misiunea și în afara cadrului profesional pe care îl oferă școala poate fi considerat un educator al

poporului său. Cele două laturi ale activității sale, școlară și extrașcolară, nu numai că se presupun, dar se și întregesc și se completează reciproc, imprimând acestei

profesiuni un rol sporit în progresul general al patriei noastre.

Profesorul este cel care orientează și stimulează curiozitatea naturală și interesul spontan al elevilor pentru descoperire, cel care îndrumă și încurajează activitatea de

organizare și integrare a datelor culese, a cunoștințelor reactualizate în vederea aplicării lor la soluționarea problemelor date, lăsându-le: libertatea de examinare a faptului

real ori de analiză critică a conținutului unui text; independență în activitate; operativitate și rapiditate în reacții (cognitive, afective, motrice); deplină responsabilitate pentru

ceea ce întreprind.

În funcție de necesități, de gradul de autonomie sau semiautonomie a învățării, el poate interveni din când în când, canalizând energiile partenerilor săi. Astfel, el este cel

care oferă explicații, dă lămuriri, răspunde la întrebări, îi ajută să utilizeze corect anumite materiale, instrumente sau utilaje, caută să-i ajute să evite devierile inutile,

încercările fără obiect, eventualele erori și pierderi de timp.

Profesorul este cel care, ținând seama de logica învățării, orientează ceea ce elevii au de făcut, devine ghid al demersului lor euristic, canalizându-i în direcția obținerii

rezultatelor așteptate, în loc de a le impune într-o manieră directă, dinainte stabilită cu mai multă sau mai puțină rigurozitate.

În literatura de specialitate se apreciază că profesiunea didactică nu se poate restrânge doar la cea de simplă sursă de cunoștințe. Rolul conducător al profesorului în

activitatea didactică rămâne însă una dintre coordonatele de bază ale misiunii sale. Wolfolk menționează următoarele funcții ale profesiunii didactice: luarea deciziilor

privitoare la ceea ce se întâmplă în procesul de învățământ; declanșarea și întreținerea interesului elevilor, curiozității și dorinței lor pentru activitatea de învățare;

conducerea grupului de elevi; îndrumă persuasiv elevii, îi sfătuiește și observă comportamentul acestora; reprezintă un model pozitiv de personalitate și comportament

pentru elevii săi; înțelege, reflectează asupra întâmplărilor din clasă, studiază fenomenele psihopedagogice cu care se confruntă.
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Asumându-și o multitudine de roluri, profesorul trebuie să conștientizeze că exercitarea lor depinde de personalitatea pe care și-o modelează. În acest sens, un rol deosebit în

exercitarea acestei profesiuni îl au anumite componente ale personalității: cultura profesională, calitățile atitudinale și cele aptitudinale. De fapt, pentru ca anumite

cunoștințe să fie transmise de la o persoană la alta și acceptate, trebuie întotdeauna ca între ele să existe un schimb afectiv format din încredere și dispoziție receptivă dintr-o

parte și din alta.

Rolul profesorului poate să fie analizat și din perspectiva relației profesor-elev. Având în vedere valorile societății contemporane (libertate, responsabilitate, toleranță,

cooperare), se impune o nouă abordare a relației profesor-elev: asumarea de către profesor și elevi a unei responsabilități morale comune în cadrul relației educaționale,

conducând la angajarea afectivă și efectivă în procesul educațional; recunoașterea reciprocă a „dreptului de a fi altfel” și valorizarea fiecărei ființe umane în parte, indiferent

de cât și de cum este diferită; încrederea în posibilitățile fiecărei ființe umane de a progresa; recunoașterea faptului că toți elevii și profesorii sunt parteneri sociali cu funcții

complementare, dar cu responsabilitate comună; considerarea școlii ca mediu de construcție culturală; renunțarea la principiul „căii optime unice” și conștientizarea faptului

că majoritatea problemelor sociale și umane au mai multe soluții echi-finale și echivalente; promovarea autenticității și sincerității – a fi tu însuți este mai important decât a

avea dreptate.

Educația se sprijină pe patru piloni importanți: a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu alții și a învăța să fii. În funcție de această optică, dar și de

implicațiile globalizării asupra indivizilor, ale problematicii lumii contemporane, educatorii din învățământ urmează să îndeplinească roluri noi.

Așa de exemplu, prin metodologia de aplicare a noului curriculum național, li se cere educatorilor din învățământ să creeze activități (situații) de învățare adecvate

obiectivelor proiectate, ținând seama, desigur, de natura subiectului lecției și de particularitățile clasei sau ale grupei de elevi. Ideea nu este nouă în pedagogie, însă rolul

profesorului este mai recent, el fiind astăzi formulat explicit și specificat în documentele de proiectare didactică. Evident, cu cât situațiile de învățare vor fi mai bine alese

sau imaginate de profesor, cu atât mai interesantă și mai eficace în planul învățării va fi activitatea de instruire.

Un alt rol nou ar putea fi acela de meditator în procesul cunoașterii sau de consiliere, alături de rolul tradițional de transmițător de informații, la care nu se renunță, dar a

cărui pondere este, vizibil, în scădere în cadrul învățământului modern, centrat pe competențe. De asemenea, profesorul este astăzi un veritabil agent al schimbării,

pregătindu-și elevii în această perspectivă, care se constituie tot mai mult într-o dimensiune a omului contemporan.

Nu în ultimul rând, profesorul este chemat să se implice în luarea deciziilor de politică educațională la diferite niveluri, precum și în procesul complex, dificil de inserție

profesională și socială corespunzătoare noilor condiții. O seamă de roluri noi derivă și din implicațiile educației permanente asupra programelor școlare. Acestea tind să se

integreze atât în plan orizontal, cât și pe verticală, să fie centrate pe valori, atitudini și motivație, să cultive independența, propria responsabilitate, flexibilitatea, facilitând

dezvoltarea oamenilor.
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Educaţia nutriţională ȋn şcoală

 

Rezumat: Educaţia nutriţională ȋn şcoala se referă la cunoaşterea alimentelor şi substanţelor nutritive, precum şi a rolului lor ȋn organism. Este necesar ca fiecare copil să

conştientizeze grija pentru a mânca cum, cât, ce, când trebuie, pentru că se remarcă ȋn rândul elevilor o adevarată neglijenţă ȋn ceea ce priveşte masa zilnică (consum

excesiv de cartofi prăjiţi, snacksuri, băuturi răcoritoare carbogazoase, etc) . Alimentația rațională și echilibrul vor fi acelea care vor contribui, cu ajutorul substanțelor

nutritive, la originea sănătații și a echilibrului în organism.

Cuvinte cheie: nutriție, educație, elevi, școală, alimentație

Educația nutrițională reprezintă în contextul actual o ramură a ceea ce înseamnă cultul pentru valori, pentru sănătate și pentru dezvoltarea armonioasă a tinerilor. Încadrată în

tipologia educației informale, educația nutrițională este importantă prin obiective, scopuri, metode și finalităţi, întrucât toate acestea se raportează atât la experiența de viață

a celui care educă dar și la capacitatea celui care primește conținuturile.

Obiectivele educației nutriționale sunt:

elaborarea unei politici constructive despre ceea ce înseamnă alimentația sănătoasă;

promovarea unor metode practice nu doar teoretice cu privire la alimentație;

utilizarea unor tehnici de lucru care să justifice credibil ceea ce este bun și ceea ce nu este bun în alimentație;

conceperea unor filme documentare cu privire la alimentația nutrițională;

consolidarea unor noțiuni și a unor probleme de ordin nu doar teoretic ci și practic în

sistemul de învățământ chiar și din clasele primare, prin difuzarea unor filme și invitarea unor specialiști care să explice rolul fundamental al alimentației sănătoase îmbinate

cu sportul și o igienă alimentară personală pe măsură;

la orele de dirigenție, profesorul - diriginte poate să invite medici specialist în nutriție care să le vorbească și să le prezinte copiilor influența nefastă în urma unei alimentații

nesănătoase.
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Educaţia nutriţională vizează cunoaşterea alimentelor şi substanţelor nutritive, producerea şi/sau utilizarea acestora, conservarea alimentelor, alimentaţia copilului,

alimentaţia raţională, etc. Prezentarea şi discutarea unor reguli necesare ȋn alimentaţia şcolarului pentru a obţine rezultate optime la ȋnvăţătură şi pentru a evita ȋmbolnăvirile

sunt importante .Este necesar ca fiecare copil să conştientizeze grija pentru a mânca cum, cât, ce, când trebuie, pentru că se remarcă ȋn rândul elevilor o adevarată neglijenţă

ȋn ceea ce priveşte masa zilnică (consum excesiv de cartofi prăjiţi, snacksuri, băuturi răcoritoare carbogazoase, etc) .

Este indicat să se arate importanţa consumării fructelor şi legumelor. Pentru a trăi omul are nevoie de putere, forţă vitală, energie. Una din modalităţiile de a dobândi energie

pentru viaţă este alimentaţia. Influenţa alimentaţiei asupra sănătăţii noastre este foarte mare.

Hrana pe care o ingerăm constituie combustibilul care face să funcţioneze maşinăria atât de complexă a fiinţei noastre. Aşa cum nu este totuna daca unei maşini construită să

meargă pe benzina i se pune motorină, la fel omului trebuie să i se ofere un “combustibil”  potrivit.

Alimentele pe care le consumăm conţin diverse substanţe nutritive, fiecare ȋndeplinind o anumită funcţie ȋn organism. Unele construiesc şi repară ţesuturi - care sunt

componentele organismelor noastre cum ar fi oasele, muşchii, pielea, părul etc. Altele furnizează energie sau elimină toxinele care, dacă nu ar fi eliminate ar fi un pericol

pentru organism, deci, este important să consumăm o varietate de alimente care ȋmpreuna să conţină cantitatea potrivita din fiecare substanţă nutritivă.

Dacă un aliment este consumat ȋn exces, iar altul nu este consumat ȋndeajuns, unele funcţii ale corpului vor fi afectate, reflectându-se ȋn starea generală a sănătăţii.

 Vechea zicală conform căreia: “ Suntem ceea ce mâncăm” este ȋn mare parte adevărată. Corpul omenesc este alcătuit din celule aranjate ca şi căramizile ȋntr-o construcţie.

Celulele au nevoie de substanţe nutritive pentru a creşte şi a se ȋnmulţi, iar aceste substanţe sunt preluate din mâncare.

     Alimentaţia echilibrată presupune alcătuirea unui meniu echilibrat care se bazează pe: cereale, legume, zarzavaturi, leguminoase, fructe, carne şi grasimi de origine

animală (ȋn cantităţi mici ) ţinând cont de tipul de activitate desfăşurată, de vârsta şi de anumiţi factori individuali (intoleranţă faţă de anumite alimente, echilibrul hormonal

etc.).

Fără îndoială o alimentație sănătoasă reprezintă mesajul pentru toți oamenii, care trebuie să cunoască atât regulile alimentației ca atare cât și modul în care își construiesc

viața, în așa fel încât să nu aibă nevoie decât de sfatul medicului și nu de medicamentele acestuia.

Alimentația rațională și echilibrul vor fi acelea care vor contribui, cu ajutorul substanțelor nutritive, la originea sănătații și a echilibrului în organism.
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Epuizarea profesională a cadrelor didactice

în contextul incluziunii - cauze

 

Rezumat: Sindromul burnout, boala muncii în exces, afectează tot mai mulţi români. Sindromul burnout: puțini știu și mai puțini cred, dar este una dintre cele mai recente

afecțiuni răspândite în masă la nivelul populației globale. O boală a societății moderne, ale cărei rădăcini au fost descoperite în anii 70 de către psihologul american

Herbert Freudenberger. Este un flagel ale cărui consecințe sociale, psihice și economice sunt devastatoare. Un sindrom care consumă din interior, până la epuizare,

aproape jumătate din populația activă a planetei, se numește stres profesional cronic sau, în terminologia anglo-saxonă, sindromul burnout.

 

Cuvinte cheie: burnout, cadre didactice, epuizare fizică, epuizare emoțională, incluziune

 

Actualmente, se afirmă că epuizarea profesională accentuează sensul vieții, creând un dezechilibru .Dar în acelaşi timp stresul cronic este una din bolile societăţii

postmoderne, care este o societate activă, dinamică, foarte solicitată şi productivă .

În concluzie, stresul poate avea consecinţe grave pentru starea de sănătate a pedagogilor, dar şi asupra celor cu care cadrele didactice interacţionează – elevi, colegi, părinţi

şi membrii familiei. În acest context, sunt necesare cercetări mult mai aprofundate referitor la epuizarea profesională a cadrelor didactice şi identificarea măsurilor concrete

de prevenire şi adaptare la acest tip de epuizare.

Profesorii sunt expuși unor factori de risc pentru sănătate despre care se vorbește public prea puțin. Munca didactică ține, evident, de vocație și adesea acesta este singurul

aspect care îi motivează pe cei ce și-au luat asupra lor misiunea nobilă de a-i educa pe copii și tineri. Din păcate însă, statutul profesorilor în societatea noastră este în cădere.

Prost remunerați, desconsiderați uneori chiar de la nivelul cel mai de sus al statului, majoritatea continuă să-și facă datoria pe drumul unui fel de apostolat care ar merita mai

mult sprijin din partea tuturor.

Profesorii sunt – alături de medici și asistente medicale – una din categoriile profesionale cele mai expuse la stres, nu numai din cauza solicitărilor legate de natura propriu-

zisă a muncii, dar și din cauza presiunilor de la nivelul societății în ansamblul ei. Astăzi, toată lumea are o părere despre educație. În familie se discută despre școală, chiar

dacă disponibilitatea și posibilitățile părinților pentru comunicarea reală cu profesorii au scăzut mult în ultimul timp. Societatea, prin mass-media, se arată și ea, chiar dacă

mai mult în perioada examenelor, „interesată“ de ceea ce se întâmplă cu școala. Statul pare că și-a găsit, la rândul său, în sistemul de învățământ un teren bun pentru

experimente sociale, fără ca prin aceasta să apară și semne de îmbunătățire a lucrurilor.

În privința cerințelor de pregătire este limpede că ar putea fi făcută o selecție mai riguroasă a cursurilor și activităților la care profesorii sunt obligați să participe. Unele

dintre ele sunt doar pentru bifarea în tabelul de activități și consemnarea în rapoarte și nu aduc noutăți utile în practica educațională – unele „cercuri pedagogice“, de

exemplu.

În plus, activitățile extrașcolare tind uneori să ia locul, în importanță, orelor de curs. O temperare a entuziasmului (de tip „activist“) pentru activitățile de acest fel ar fi

binevenită, pentru că există riscul marginalizării scopurilor educației. Pe de altă parte, activități care ar fi cu adevărat utile sunt din ce în ce mai puține. Din motive

birocratice, a devenit, de exemplu, mult mai complicat să organizezi azi excursii cu elevii, ceea ce le răpește acestora șansa de a învăța „pe teren“, din muzee și din contactul

cu locurile vizitate, lucruri importante legate de trecutul istoric, artă, știință și natură, ca să nu mai vorbim despre creșterea coeziunii de grup.

De asemenea, faptul că deciziile se iau foarte des fără consultarea tuturor cadrelor, evitându-se discutarea reală a problemelor în consiliile profesorale, este de natură să

descurajeze și să de-motiveze profesorii, care adoptă din această cauză atitudini de retragere și autoizolare, ceea ce se răsfrânge, firește, și asupra stării lor de sănătate.

mailto:croitoriun@yahoo.com
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În plus, un fel de întrecere neproductivă se infiltrează în colectivele didactice, încurajată de directori, care se limitează la numărarea activităților, neglijând calitatea,

autenticitatea și importanța lor pentru eficiența procesului de învățământ în raport cu finalitățile. Sunt încurajate genul de activități la modă, „ecologiste“ sau „educativ-

sanitare“, multe dintre ele având o abordare inadecvată (de exemplu, așa-numitele „ore de educație sexuală“), tributare adesea noilor ideologii, ocolind aspectele etic-morale

și ignorând oricum valorile tradiției și cultura unei comunități.

Problemele de disciplină la clasă au devenit, cum se știe, din ce în ce mai frecvente și mai grave în ultimii ani (cu acte de violență verbală și fizică), iar lipsa de motivare în

învățare a elevilor, indiferent de cauze (incertitudinea inserției profesionale după absolvire, mediatizarea cazurilor de „succes“ fără background educațional etc.) se adaugă la

sentimentul „lipsei de sens“ pe care îl trăiesc cei mai mulți profesori.

Nu este ușor, evident, pentru profesori să audă despre ei că „în definitiv lucrează doar câteva ore pe zi și au vacanțe“. În realitate, dincolo de cursuri, tot timpul lor este

ocupat cu documentarea permanentă, proiectele de lecție, munca de corectare a lucrărilor, discuțiile cu părinții și alte activități de acest fel.

Pornind de la studierea în detaliu a tuturor factorilor de risc luați în discuție aici, s-ar impune, credem, un program național de prevenire a îmbolnăvirilor profesionale ale

cadrelor didactice, prin îmbunătățirea relațiilor profesionale în spațiul școlilor și prin reconsiderarea importanței și dificultăților unei munci fără de care nicio țară nu poate

vorbi despre viitor.

De-a lungul anilor s-au elaborat mai multe modele care au vizat identificarea surselor stresului profesional şi ale burnout-ului, în mediul educațional . Modelul “cerinţe-

control” elaborat de Karasek (1990), după opinia lui Fessier şi Moulin (2005, p. 34), este unul dintre cele mai cunoscute modele explicative ale stresului profesional.

Modelul “cerinţe-control” vizează două dimensiuni: a) exigenţele profesionale (“psychological job demands”), adică îndatoririle şi constrângerile organizaţionale exercitate

asupra individului; b) libertatea deciziilor de care dispune salariatul, adică posibilităţile de decizie şi de control pe care individul le poate avea în privinţa muncii.

Alături de copiii din şcolile de masă, cresc şi se dezvoltă şi o altă categorie de copii şi anume, cei cu cerinţe sau nevoi speciale (CES). Fiecare copil prezintă particularităţi

individuale şi de relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o abordare personalizate. Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe de bază în creştere şi

dezvoltare ca toţi copiii: nevoia de afectivitate şi securitate, de apreciere şi întărire pozitivă, de încredere în sine, de responsabilitate şi independenţă.

Incluziunea lor, integrarea socială și educarea acestora necesită solidaritate între instituții și oameni, compasiune, respectul acordat necondiționat persoanei umane și

nediscriminare.

Fiecare țară a acceptat acest fenomen al integrării copiilor cu CES în mediul educațional în perioade de timp diferite și sub forme la fel de diferite.

Educația incluzivă este definită de mai mulți autori, unii dintre ei (Salend, 2001; Shapiro, 1999) prezintă integrarea școlară ca plasarea parțială a unui elev care are dificultăți

în clasă obișnuită pentru o parte a zilei. Altfel spus, integrarea presupune stabilirea unui „contact“ între elevii cu dizabilități și elevii din sectorul regulat aflați într-un context

școlar.

Inițial, integrarea școlară a fost limitată la primirea elevilor cu dificultăți de învățare sau cu un ușor handicap. 

Declarația de la Salamanca din 1994 privind principiile, politicile, practicile de educație și nevoile educaționale speciale ale copiilor a reafirmat declarația globală a

drepturilor omului și dreptul tuturor copiilor la educație. Aceasta prevede că școala trebuie să accepte toți copiii, indiferent de caracteristicile lor de ordin fizic, intelectual,

social, emoțional, lingvistic, inclusiv cu un astfel de handicap. Ea a subliniat faptul că școala a trebuit să răspundă nevoilor educaționale speciale care provin din handicap

sau dificultăți de învățare. Acesta a consolidat educația pentru toți.

Astfel, declarația a consacrat principiul integrării și recunoaște necesitatea de a lucra la crearea de „școli pentru toți“. Acest lucru înseamnă instituții pentru toți copiii,

excluzând diferențele, sprijin pentru elevi în procesul de învățare și satisfacerea nevoile lor individuale. Ea a spus că educația copiilor cu dizabilități în clase obișnuite ar

trebui să fie o parte integrantă a planurilor de „Educație pentru toți“. A subliniat faptul că politicile de educație trebuie să țină seama de diferențele individuale și de

diversitatea situațiilor. Doi ani mai târziu, Carta Luxemburg, adoptată în 1996 (Luxemburg) prevede că școala trebuie să asigure o educație de calitate și accesul egal pentru

toți.

În țările Uniunii Europene, copiii cu dizabilități reprezintă 2% din totalul populației de vârstă școlară. Un sfert dintre ei sunt educați într-o școală generală. Ceilalți copii

merg la școli speciale sau nu frecventează școala (Espagnol & Prouchandy, 2007)

Pe plan internațional, integrarea copiilor cu dizabilități a luat forme diferite. Această integrare poate fi permanentă și totală sau parțială și temporară. 

Legislaţia din România, cu deosebire cea privind învăţământul special, unde corespondenţa de conţinuturi ale instruirii este legată mai ales de tipul şi gradul deficienţei -

relevă o concepţie nu tocmai actuală(modelul defectologic) şi ignoră viziunea non-categorială, propusă de educaţia incluzivă, nevoia de îmbinare a egalităţii şi echităţii

dintre elevi, a personalizării demersului (şi traseului) educational.

În lucrarea de față ne propunem să aducem în lumină aspecte particulare legate de manifestări ale epuizării profesionale a cadrelor didactice în contextul incluziunii (din

învățământului special în comparație cu cel de masă,din România, județul Suceava)și să aducem completări studiilor internaționale din domeniu. Mai precis, să analizăm

efectul comportamentului elevilor cu diferite dizabilități intelectuale, fizice și felul în care aceste comportamente pot afecta burnout-ul cadrelor didactice din școlile speciale.

 

Cauzele sindromului burnout.

Putem nota cauze care țin de mediul profesional unde vorbim de:

Suprasolicitare și volum mare de muncă

Presiunea timpului și programul de lucru prelungit

Evenimente cu impact emoțional negativ (de exemplu moartea unui pacient în cazul personalului medical)

Lipsa de apreciere, mediul de lucru ostil și relațiile nesatisfăcătoare cu colegii

Cauze care țin de personalitate:

Perfecționismul și nevoia excesivă de a deține controlul

Așteptarea de recompense imediate, entuziasm și așteptări exagerate la începutul carierei

Stabilitatea emoțională scăzută, capacitatea slabă de adaptare și rezistență la stres

Neîncrederea în sine

Iar când ne referim la cauze care țin de stilul de viață putem vorbi de:

Insuficiența timpului liber

Insuficiența implicării în activități relaxante și în activități sociale

Lipsa suportului social și familial

Nerespectarea timpului necesar de somn
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Cum recunoaștem sindromul burnout

Majoritatea oamenilor au zile în care se simt obosiți, plictisiți, lipsiți de motivație, neapreciați, când simplul fapt de a se ridica din pat le solicită toată voința. Dacă

aceasta stare se prelungește și persoana în cauză se simte astfel mai tot timpul, ne putem gândi că este afectată de sindromul burnout.

Simptome frecvente:

Epuizare emoțională și lipsa energiei

Oboseală permanentă și lipsa motivației

Pesimism, frustrare, cinism și resemnare

Iritabilitate și izolare socială

Concentrare și productivitate scăzută

Scăderea capacității de a lua decizii și de a rezolva probleme

Neglijarea propriei stări de sănătate

Refugiere în obiceiuri nesănătoase: alimentare, consum de alcool, droguri

Tulburări ale somnului

Incapacitatea de a se detașa de problemele profesionale inclusiv în timpul liber

Simptome fizice ca durerile de cap, tensiunea musculară, durerile de spate, manifestări digestive.

Sindromul burnout poate crește riscul de depresie. Există simptome comune celor două afecțiuni și este foarte importantă distincția între ele. Burnout-ul este cauzat de o

activitate stresantă prelungită, pe când depresia are o etiopatogenie complexă; gândurile negative din depresie nu se rezumă la domeniul profesional ci invadează fiecare

aspect al vieții, pot apărea idei suicidare sau fenomene psihotice.

Soluțiile se găsesc la îndemâna oricui și lipsa de motivație trebuie depășită pentru a le căuta sau pentru a cere suportul celor apropiați sau al unui specialist: psihiatru,

psiholog, psihoterapeut.

Este importantă menținerea unui stil de viață sănătos. Alimentația sănătoasă, odihna suficientă, efectuarea de activități fizice în mod regulat sunt factori cu efect demonstrat

de creștere a energiei, a rezistenței la stres și a performanțelor.

Delimitarea aspectelor și capacitatea de a stabili priorități pot duce la o structurare a rolurilor persoanei și la o mai bună detașare de problemele profesionale în timpul liber.

Se recomandă acordarea de timp pentru activitățile plăcute, hobby-uri, pasiuni, pentru dezvoltarea creativității și ieșirea din rutina de zi cu zi.

Timpul petrecut cu familia și prietenii și activitățile sociale au și ele un efect de “ reîncărcare a bateriilor” și nu trebuie neglijate. Este necesar deci un efort de a analiza

situația, de a stabili prioritățile și de a schimba situația într-o manieră care să coincidă cu speranțele și dorințele personale.

La locul de muncă se recomandă exprimarea nemulțumirilor și sugestiilor de schimbare într-o manieră asertivă; este benefică ieșirea din rutină, activitatea diversificată,

căutarea de provocări. În anumite situații soluția poate fi o schimbare a locului de muncă sau a domeniului de activitate.

Astăzi, „flagelul“ s-a extins, nu mai afectează doar categoriile profesionale care vin în ajutorul celorlalţi. În manifestările sindromului burnout se regăseşte, probabil, peste

jumătate din populaţia activă profesional a planetei, estimează specialiştii. Ceea ce-i conferă, fără posibilitate de tăgadă, dimensiunea de fenomen al societăţii moderne. Nu e

oboseală, nici stres „Condiţiile de trai tot mai dificile din ultimii ani reprezintă o presiune psihică uriaşă“.

Sindromul burnout nu înseamnă doar oboseală. Oboseala este o stare normală când munceşti mult. Nu înseamnă nici stres. Stresul poate fi benefic, te poate ajuta să te

mobilizezi să finalizezi sarcinile la serviciu în timp util. Sindromul burnout este, pur şi simplu, un sentiment de epuizare, un stres emoţional cauzat de un raport inechitabil

între cât de mult muncim, cât de eficient şi felul în care suntem răsplătiţi sau apreciaţi pentru asta“.

Cum recunoşti un om epuizat emoţional, o aşa-numită stare de epuizare emoţională. Este principalul simptom al sindromului burnout. Omul e scurs de energie, obosit,

copleşit şi, pe scurt, are o stare generală proastă. Apoi vine frustrarea – locul de muncă nu-l mai mulţumeşte. Începe să afişeze o atitudine cinică faţă de colegi.
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Eficiența școlarizarii în sistemul Step by Step din Dănești, Harghita

 

Rezumat: Eficiența școlarizării Step by Step depinde în primul rând de relația învățător-familie. În clasa Step by Step relația învățătorului cu familia și cu elevii este o

relație de tip special. În cazul unei relaţii bune între şcoală şi familie institutorul şi părintele definesc împreună scopul educaţiei.  Învățătorul în acest cadru educațional nu

se străduiește numai la transmiterea cunoștințelor într-un mod tradițional ci are un rol mai ales de îndrumător și de facilitator. Programul Step by Step, prin organizarea

diferită a activităţii, determină un spor considerabil în ceea ce priveşte potenţialul creativ al elevilor care învaţă în aceste clase spre deosebire de cei din clasele

tradiţionale. 

Cuvinte cheie: Sistem Step by Step, centre de activitate, spirit de echipă, cooperare cu părinți;

 

 

În cercetarea mea asupra școlarizării în sistemul SBS din Dănești Harghita am reușit să demonstrez că sistemul SBS își crește eficiența atunci când relația învățător-familie

este asigurată optim și că finalitatea ciclului primar în sistemul SBS este asigurată doar dacă se ține cont de particularitățile elevilor și de mediul social de proveniență.

În clasa a IV-a Step by Step,  în care lucrez ca învățătoare la Liceul Tehnologic “Petofi Sandor” din Dănești, județul Harghita, pregătirea nu se desfășoară în cadrul unui

sistem tradițional ,, ore de clasă” ci în așa numită ,, activitate pe centre”.

La noi această alternativă de învățare nu are continuare în ciclul gimnazial.  În clasa Step by Step relația învățătorului cu familia și cu elevii este o relație de tip special.

Elevii lucrează individual și în grup. Munca în grup le dezvoltă capacitatea de coeziune, spiritul de echipă. Învățătorul în acest cadru educațional nu se străduiește numai la

transmiterea cunoștințelor într-un mod tradițional ci are un rol mai ales de îndrumător și de facilitator.

Atitudinea institutorului este foarte importantă. El poate fi inițiatorul, cel care organizează și asigură diferitele forme de cooperare cu părinții. Părinții mai bine zis familia

poate mări dar din păcate și diminua eficiența educației școlare. Din punctul de vedere al educației integrale este necesar ca părinții să cunoască bine activitatea școlară. În

cazul unei relaţii bune între şcoală şi familie institutorul şi părintele definesc împreună scopul educaţiei. Calificativul în această clasă nu poate cauza frustrări copilului,

deoarece în locul acestuia utilizăm aprecierea orală, respectiv aprecierea în scris.

Acest tip de învățare ține seama de nevoile copilului. Învățăceii pot deveni parte activă a procesului de cunoaștere și în același timp și a formării personalității lor. Programul

Step by Step, prin organizarea diferită a activităţii, determină un spor considerabil în ceea ce priveşte potenţialul creativ al elevilor ce învaţă în aceste clase spre deosebire de

cei din clasele tradiţionale. Alternativa educaţională Step by Step, prin modul în care îşi derulează activitatea instructiv-educativă, aduce însemnate beneficii elevilor în ceea

ce priveşte adaptarea pedagogică, relaţională, normativă, dar şi în ceea ce priveşte potenţialul creativ al acestora, chiar dacă rezultatele la testele de cunoştinte situează la un

nivel superior elevii claselor tradiţionale. Chiar dacă este cert faptul că alternativa educaţională Step by Step nu poate atinge o extindere impresionantă la nivelul sistemului

de învăţământ din ţara noastră, raportat la clasele tradiţionale, considerăm extrem de utilă aplicarea la nivelul învăţământului tradiţional a unor aspecte specifice activităţii

insructiv-educative în cadrul alternativei educaţionale Step by Step tocmai pentru a veni în sprijinul unei mai bune integrări a elevilor la nivel pedagogic, profesional şi

social. De-a lungul anilor, a existat însă şi o reţinere din partea familiilor din Dănești care s-au arătat interesate de sistem: „Cum se vor adapta aceşti copii în clasa a V-a ?”.

Răspunsul ne-a fost oferit de prima clasă terminală de Step. S-a dovedit că intrând în clasa a V-a, care a rămas tradițională, ei sunt printre cei mai buni şi, cu certitudine, cei

mai dezinvolţi. Pot comunica foarte bine şi au pretenţii mai mari de la profesorii de la clasă.

După afirmarea profesorilor acești copiii venind din alternativa Step by Step ,,ne-au determinat să ne schimbăm şi noi, să ne modernizăm”. În cazul pedagogiei „Step by

step” este vorba despre o metodă alternativă de educaţie, bazată pe datele psihologiei ştiinţifice a dezvoltării copilului, urmărind dezvoltarea gândirii critice a acestuia. „Step

by step” este aplicată de peste trei decenii şi funcţionează în circa 26 de ţări. Elaborarea metodei şi licenţa ei aparţine „Children Resource International” , din Washington

(SUA). În România, programul a debutat în 1994, sub numele de Head Start, din 1995, programul fiind redenumit „Step by step” („Pas cu pas”).  Alternativele pedagogice

reprezintă acele variante de organizare școlară care oferă soluții de schimbare a perceptelor oficiale, aplicate într-o anumită epocă sau într-un anumit context. Conceptul

operațional de alternativă pedagogică angajează următoarele soluții posibile: corectarea unor deficiențe la nivelul organizării instituției școlare; substituirea unor forme de

realizare a activității; promovarea unor metodologii didactice diferite, opuse sau complementare, restructurarea cadrului de funcționare a instituției școlare. Legitimitatea

alternativelor pedagogice este asigurată la nivelul Legii Învățământului care garantează dreptul la educația diferențiată pe baza pluralismului educațional. Variantele alese

pot fi organizate în sistemul de învățământ de stat și particular, pe baza evaluării și validării lor de către Ministerul Învățământului.

Alternativele pedagogice angajează, în același timp, resursele de creativitate ale personalului didactic, valorificabile la nivel de sistem, în condițiile specifice învățământului

de stat sau/ și ale  învățământului particular. Învăţământul alternativ este o formă de organizare a procesului didactic care oferă o altă variantă organizatorică decât cea din

şcoala oficială. Pluralismul educaţional constă în existenţa unor instituţii şcolare, pe lângă sistemul de învăţământ oficial organizat de stat, care oferă o nouă variantă de

instruire şi educare, propunând alte conţinuturi, strategii educaţionale şi forme de evaluare, considerate ca reprezentând un progres pedagogic. Pluralismul educaţional

reprezintă expresia libertăţii şi democraţiei în domeniul învăţământului preuniversitar. Sistemele alternative de instruire se caracterizează prin moduri diferite de abordare a

procesului instructiv - educativ, care se întâlnesc atât la nivelul instituţional, cât şi la nivelul procesualităţii şi metodologiei didactice. Alternativitatea poate fi înţeleasă, pe

de o parte, ca adaptare a unor tipuri de instituţii educative care s-au bucurat de răsunet în trecut, încercând să rezolvăm prin ele problemele actuale ale învăţământului şi,

poate fi înţeleasă, pe de altă parte, în sensul adoptării unei viziuni de ansamblu asupra marilor sisteme pedagogice contemporane, asupra practicilor şcolare actuale din lume.

Existenţa mai multor sisteme alternative nu presupune neapărat negarea sau anularea reciprocă, pentru că în realitate ele sunt complementare în raport cu cerinţele

dezvoltării învăţământului nostru. Step By Step este o alternativă educaţională practicată în ţara noastră sub egida Centrului Step by Step pentru Educaţie şi Dezvoltare

Profesională. Centrul şi- a început activitatea în 1994, cu sprijinul unor specialişti din SUA.

În Step by Step se porneşte de la o bună cunoaştere a copiilor, urmărindu-se valorizarea însuşirilor pozitive ale fiecăruia, în special a iniţiativei, a intereselor de cunoaştere, a

nevoilor de activitate şi comunicare. Învăţarea este organizată interdisciplinar, pe centre de activitate şi se desfăşoară în bună măsură sub formă de joc, respectându- se

opţiunile şi ritmurile de lucru personale. Se pune accentul pe relaţiile dintre copii, pe legătura afectivă copil- educator şi pe implicarea părinţilor în organizarea activităţilor.

După treisprezece ani de predare în alternativa Step by Step am ajuns la concluzia că dacă relația școală-familie este asigurată atunci rezultatele copiilor sunt bune; dacă în

motivarea pentru activitatea elevilor se ține cont de particularitățile lor individuale atunci rezultatele vor fi optime. dacă sistemul de pregătire Step by Step nu ar fi un sistem

deschis cu pregătire cu trecere la ciclul gimnazial în sistemul clasic atunci rezultatele copiilor vor fi nevalorificate.
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Rolul parteneriatului Școală- comunitate

 

 Rezumat: Şcoala şi comunitatea sunt două aspecte care i-a preocupat în egală măsură pe pedagogi, sociologi, psihologi, filozofi, antropologi, fiecare încercând să

surprindă aspectele ce contribuie la mecanismele de funcţionare ale acestora. Asistăm astăzi la dezvoltarea unui adevărat curent social care are în centrul său comunitatea

şi dezvoltarea sa.

 

Cuvinte cheie: școală,  parteneriat, comunitate.

 

Şcoala este una din instituţiile centrale ale comunităţii, are roluri specifice dar nu poate funcţiona şi nu se poate dezvolta fără a ţine cont de specificul comunităţii în care

funcţionează. De aceea, noţiunea de parteneriat are un câmp semantic vast. Din punct de vedere juridic, parteneriatul se defineşte ca o înţelegere legală în care partenerii

definesc împreună scopul general al parteneriatului. Din punctul de vedere al beneficiilor pe care le aduce, parteneriatul poate fi definit ca o modalitate eficientă în realizarea

reformei managementului fie prin schimbarea practicilor manageriale, fie prin schimbarea modului în care sunt abordate problemele publice, astfel încât soluţionarea lor să

devină fezabilă prin parteneriat.

Parteneriatul poate fi o soluţie pentru alocarea şi folosirea resurselor locale la nivel comunitar, pentru atragerea altor resurse externe pentru rezolvarea problemelor

comunitare. Ideea de parteneriat între şcoală şi comunitate trebuie să se bazeze pe principiul complementarităţii serviciilor sociale oferite de către diversele organizaţii care

activează în comunitate. Construirea parteneriatului este un proces deliberat ce implică aptitudini specifice, strategii şi cunoştinţe pe care părţile implicate trebuie să le

cunoscă şi să le folosească.           

Şcoala ca şi organizaţie, pentru a-şi atinge obiectivele, are nevoie de un sistem managerial adecvat definit prin funcţii specifice: proiectare, decizie, organizare, coordonare,

evaluare etc. Managementul şcolii trebuie să asigure funcţionarea şi dezvoltarea şcolii ca sistem deschis, aflat în relaţie permanentă cu mediul său exterior, cu comunitatea în

care funcţionează şi nu numai. Pentru a-şi realiza obiectivele propuse şcoala este nevoită să atragă, aloce, folosească o gamă diversă de resurse: materiale, financiare, umane,

informaţionale şi de timp.

Partenerii reali ai şcolii, din comunitate, sunt: familia, instituţiile autorităţilor locale, instituţii de cultură, poliţia, unităţile sanitare, biserica, ONG-uri, etc.

În ceea ce priveşte relaţia dintre familie şi şcoală cele mai frecvente forme de organizare a acestei relaţii sunt: şedinţele cu părinţii, discuţii individuale între cadrele

didactice şi părinţi, organizarea unor întâlniri cu părinţii, implicarea părinţilor în manifestări culturale ale şcolii şi activităţi recreative, voluntariatul, asociaţiile de părinţi.

Parteneriatul şcoală – familie poate lua forma unor servicii dezvoltate de către şcoală şi de care familiile elevilor să beneficieze. Acestea pot fi organizate exclusiv de către

şcoală sau în parteneriat cu alte organizaţii/instituţii. Aceste servicii pot fi: centre de consiliere, centre de sănătate, de practicare a diverselor sporturi, centre pentru

supravegherea copiilor la teme după orele de curs (after-school). Oferta de servicii pentru familii prin intermediul şcolii reprezintă o strategie de întărire a relaţiilor şcoală

familie. Părinţii capătă încredere în şcoală, instituţie care devine mai transparentă şi mai apropiată de nevoile comunităţii. Un punct câştigat este coerenţa serviciilor, părinţii

nu mai sunt nevoiţi să caute prin mijloace proprii să beneficieze de diverse servicii, ei le găsesc în şcoală. Şcoala ca furnizor de servicii complexe va face trecerea de la

educaţia instituţională, cu accent pe instituţie (care are un program, curriculum la care elevii trebuie să se adapteze) la şcoala centrată pe elev, pe nevoile acestuia şi pe ale

comunităţii.

Analizând responsabilităţile principalilor reprezentanţi ai colectivităţii locale – primarul şi consiliul local, observăm că aceştia sunt răspunzători de asigurarea unui climat de

ordine şi linişte pe raza localităţii pe care o reprezintă, sunt cei care supervizează funcţionarea serviciilor specializate destinate cetăţenilor, gestionează fondurile la nivel

local, sunt răspunzători de patrimioniul local etc. În parteneriatul şcoală – autorităţi publice locale este de discutat şi relaţia dintre reprezentanţii autorităţilor şi şcolile de

pe raza acestora de acţiune. Mai ales în oraşe, autorităţile locale au în administrare şi trebuie să stabilească legături cu mai multe şcoli. Se ştie că, acestea au nevoi diferite

(de amenajare, de salubrizare, de întreţinere curentă), sunt frecventate de populaţie şcolară diferită, din medii sociale diferite, cu nevoi sociale diferite. Iniţiativa

parteneriatului, deschiderea unor canale de comunicare între reprezentanţii şcolii şi ai autorităţilor locale sunt de cele mai multe ori abordate de către şcoli. Se constată o

situaţie bună în şcolile care şi-au formulat direcţii clare de dezvoltare, ai căror reprezentanţi (directori, cadre didactice) au luat iniţiative de comunicare, de iniţiere de

parteneriate. Resursele sunt astfel orientate spre cei care îşi ştiu nevoile şi îşi promovează interesele. Şcolile, aflate în concurenţă pentru furnizarea de servicii educaţionale

de calitate, pentru a-şi atrage elevi vor fi nevoite, din ce în ce mai mult să dezvolte relaţii de colaborare cu autorităţile, cu părinţii, cu organizaţiile neguvernamentale, cu

unităţile medicale şi alte entităţi reprezentative de la nivel local.

Prin intermediul colaborării dintre autorităţile centrale, judeţene şi locale cu Școala putem obţine sprijin pentru:   realizarea demersurilor pentru participarea copiilor la

învăţământul preşcolar şi învăţământul obligatoriu; dezvoltarea unor programe de educaţie pentru părinţii tineri;organizarea unor cursuri de pregătire pentru copiii ce nu pot

răspunde cerinţelor programei naţionale şi celor care au abandonat şcoala, în vederea reintegrării lor şcolare.                 

În comunitate, Poliţia reprezintă o instituţie de referinţă pentru locuitorii săi. Rolurile Poliţiei în domeniul educaţional pot fi împărţite în două mari categorii: de prevenţie, de

intervenţie în situaţii speciale.Parteneriatul dintre şcoală şi Poliţie are la bază îndeplinirea obiectivelor comune. În comunităţi, întâlnim practici ale parteneriatului diferite

de la o şcoală la alta.

Parteneriatul şcoală – unităţi sanitare poate fi analizat din prisma acestor responsabilităţi comunitare pe care unităţile sanitare le au. Unităţile sanitare asigură populaţiei

asistenţă medicală, curativă şi profilactică în sectorul public şi privat prin: spitale şi ambulatorii de spital şi de specialitate, dispensare medicale, policlinici, centre de

sănătate, sanatorii TBC, centre de diagnostic şi tratament, ambulatorii de spital şi specialitate, preventorii, cabinete medicale de familie, cabinete stomatologice, laboratoare

medicale, de tehnică dentară, cabinete medicale de specialitate, cabinete medicale şcolare/studenteşti, laboratoare medicale, creşe, farmacii şi puncte farmaceutice, depozite

farmaceutice, unităţi medico-sociale, centre de diagnostic şi tratament, de specialitate, centre de transfuzie sanguină, sanatorii, preventorii etc. Rolul unităţilor sanitare este
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în principal acela de a asigura sănătatea populaţiei.

Temele care pot fi abordate în programele educative pot fi multiple: igiena personală, a locuinţei, a spaţiului şcolii, a mediului înconjurător, acordarea de prim ajutor în

cazuri de urgenţă, educaţie sexuală şi de sănătatea reproducerii, educaţia pentru prevenirea consumului de droguri, alcool, tutun, educaţia pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi

a accidentelor, educaţia pentru practicarea sporturilor, educaţia pentru organizarea timpului liber (timp de joacă adecvat, timp pentru sport, timp alocat televizorului şi

calculatorului, etc.), educaţie pentru consum alimentar sănătos etc.

Una dintre instituţiile cu un mare rol comunitar este biserica. Şcoala şi biserica au colaborat încă din cele mai vechi timpuri. Biserica a fost cea care a înfiinţat primele şcoli.

Biserica a avut un rol important în constituirea instituţiilor destinate învăţământului, dar şi în promovarea educaţiei de tip moral – religios.

În cazul parteneriatului dintre şcoală şi agenţii economici plecăm de la premisa că implicarea comunităţii largi (părinţii, elevii, patronate, sindicate, autorităţi publice locale,

sectorul non-profit, asociaţiile profesionale) în mecanismele decizionale şi de consultare ale şcolii vor conduce la democratizarea sistemului educaţional. Implicarea cât mai

multor factori aduce inovaţia şi diversificarea ofertei educaţionale şi responsabilizarea celor implicaţi. În ce priveşte parteneriatul şcoală – agenţi economici acesta are

efecte pe termen lung, în funcţie de forma pe care o îmbracă astfel: o mai bună corelaţie dintre oferta şi cererea pe piaţa muncii (corelarea reţelei şcolare: structurată pe

filiere, profiluri, specializări şi calificări profesionale în funcţie de nevoile educaţionale locale şi naţionale), integrarea socială prin diferenţiere a absolvenţilor, în funcţie de

competenţe şi opţiuni, transmiterea unor valori precum responsabilitatea, respectul pentru muncă şi valorile

Şcoala este o instituţie care funcţionează într-o comunitate, la intersecţia dintre o multitudine de alte organizaţii. Influenţele acestora pot fi unele directe sau indirecte asupra

instituției școlare. Unele dintre organizaţiile care-şi manifestă cel mai activ influenţa asupra şcolilor sunt organizaţiile neguvernamentale. Parteneriatul dintre instituţiile

de învăţământ şi organizaţiile neguvernamentale poate fi analizatpe axa public – privat în oferirea de servicii sociale. Educaţia poate fi considerată un serviciu social de

interes general, la fel cum şcoala poate fi considerată o organizaţie publică.

 În esenţă dezvoltarea comunităţii vizează evoluţia unității de învățământ, un proces de intervenţie complexă, planificată, care are ca scop creşterea capacităţii comunităţii de

a-şi pune în practică propria viziune de dezvoltare.

 

Bibliografie

.      BAUMAN, Zigmunt,Comunitatea Căutarea siguranţei într-o lume nesigură. Bucureşti, Editura Antet, 2001.

      BĂRAN, PESCARU, Adina, Parteneriat în educaţie Familie – şcoală – comunitate. Bucureşti, Editura Aramis Print, 2004.

Daniela Găbăroi

e-mail: danielagabaroi@yahoo.ro

telefon 0755 709 383

Școala Gimnazială Grajduri, Jud. Iași

 

 

Modernizarea urbanistică a orașului Iași:înființarea și evoluţia cimitirelor (1876-1945)

 

 

Rezumat: Epoca modernă constituie pentru orașul Iași, ca și pentru celelalte centre însemnate din țară, cadrul istoric de dezvoltare, cu toate atributele specifice

urbanismului. Anii cuprinși între 1832-1864, delimitează o perioadă istorică relativ scurtă, dar bogată în evenimente și transformări, care în totalitatea lor au marcat

trecerea de la orașul medieval la cel modern.

 

Cuvinte cheie: modernizare urbanistică, Iași, dezafectarea cimitirelor intraurbane, monumente de arhitectură religioase.

 

            În rândurile care urmează vom încerca să prezentăm evoluţia urbanistică a orașului Iași surprinzând modernizarea acestuia de-a lungul a șapte –opt decenii între

1876-1945.  Evoluția demografică și stratificarea socială din această perioadă, noile funcții economice, sociale, administrative și politice ale orașului impuneau în mod

necesar o dezvoltare corespunzătoare pe plan edilitar și urbanistic.

            Procesul de modernizare, include și dezafectarea cimitirelor intraurbane și înființarea celor comunale, începând cu anul 1876, într-un moment în care Iașii s-au

înscris într-o suită de  transformări urbanistice fără precedent. Dacă până la cea de-a doua conflagrație mondială, urbanizarea s-a desfășurat în ritmuri dictate de evoluţia

generală a societății, după anul 1945, aceasta a fost ideologizată și s-a încadrat cadenței impuse de comanda politică și imperativul ideologic.

            Regulamentul municipal pentru orașul Iași, parte a Regulamentului Organic al Moldovei din anul 1832, care instituie nouă administraţie a Iașilor, rămâne conceptul

de bază după care a fost administrat orașul până la legea comunală din anul 1864. Acesta a oferit suportul legislativ pentru majoritatea inițiativelor de sistematizare a

perimetrului construibil al orașului. Legea promova o serie de principii urbanistice, precum: limitarea perimetrului localităților, zonarea constructivă și funcțională,

regularizarea rețelei stradale, valorificarea estetică a spațiului public, aprovizionarea cu apă, iluminatul public sau înființarea unor cimitire comunale.

            Două cauze majore au determinat accelerarea inițiativelor edilitare în prima jumătate a secolului al XIX-lea: sporul demografic și dezvoltarea economiei urbane. La

acestea se adaugă influența factorului extern, accentuat prin ocupațiile militare străine, contactele directe cu civilizația occidentală și recurgerea la personal calificat din

străinătate (ingineri, arhitecți, meșteri). Creșterea demografică a creat un surplus al forței de muncă, fapt ce a contribuit, printre altele, la stimularea inițiativelor economice

și la reconsiderarea funcționalității spațiilor publice.

Pentru Iași, multe dintre aceste principii urbanistice au fost utilizate empiric și inconsecvent încă din secolul al XVIII-lea. Noutatea  promovată  în acest sens de

Regulamentul Organic consta în sintetizarea și legiferarea acestor principii sub forma unui program edilitar-urbanistic mai coerent, corespunzător modelelor avansate

europene, ale vremii, cu etape clare delimitate de dezvoltare urbană.  În condițiile unor realităţi sociale, economice și politice defavorabile, mult diferite de cele occidentale,

asumarea și materializarea acestui deziderat de către autoritățile publice au constituit un proces dificil și îndelungat. De altfel, autoritățile au recunoscut imposibilitatea

aplicării stricte a dispozițiilor edilitare ale Regulamentului Organic recurgând la amendamente și la o aplicare parțială și eșalonată a acestora.

Reglementările din prima jumătate a secolului al XIX-lea pun în discuție pentru prima dată problema dezafectării cimitirelor de pe lângă bisericile parohiale din cuprinsul

orașului și înființarea unor cimitire comunale. În cadrul contextului edilitar al civilizațiilor umane, spațiul funerar rezervat cimitirului delimitează un loc aparte de care se

leagă și practica utilitară, igienico-sanitară și cea moral –socială. În același timp, cimitirele, care constituie o memorie colectivă, au fost în toate timpurile reflecatrea

credințelor și moravurilor societății. Amplasarea lor a fost, în limite largi, influențată de schimbarea mentalităților.
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O statistică elaborată în anul 1871 arăta că în orașul Iași existau în jurul bisericilor sau mănăstirilor 48 de cimitire ortodoxe. Ideea dezafectării unor astfel de cimitire

bisericești, în special a celor din zona centrală a orașului era sustinută de edilii Iașiului.

De la consemnarea documentară a ideii de dezafectare a cimitirelor intraurbane și până la înființarea celor extraurbane s-au scurs mai bine  de șase decenii. Situația

oglindește  incoerența măsurilor de sistematizare și, mai ales, lipsă de fermitate în aplicarea lor de  către factorii de decizie. Desigur, nu excludem și o serie de probleme

obiective, cum ar fi lipsa mijloacelor financiare și a terenurilor necesare înființării cimitirelor comunale. Din păcate, potențialul de adaptare al societății românești, în speță

al comunităţii ieșene, la aceste norme edilitare moderne era limitat, fapt pentru care standardele impuse de legiuitori nu au putut fi atinse decât partial, într-un timp

îndelungat și cu multe dificultăți.

Monumentele funerare din marile cimitire ale orașului Iași, relevă, evoluţia stilurilor și orientărilor estetice care au prezidat statuara românească, episodic și arhitectura

noastră, ocrotirea lor fiind impusă nu numai de valuarea afectiv-istorică, ci și de cea de documente ale artei. Antreprenorii-constructori, sculptorii, chiar și modeștii pietrari

angajați urmau și perpetuau anumite modele pe care ei înșiși și le-au însușit în ateliere de artă funerară ale Europei occidentale.

Permanența, până târziu, a unei maniere neoclasice, nu surprinde pe terenul unei arte mai conservatoare cum este cea funerară.
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Identitatea națională – temă de actualitate în epoca globalizării

                                                                                                                  

 

Rezumat: Globalizarea și identitatea națională sunt realități ale lumii contemporane.  Prin globalizare nu înțelegem uniformizare, dar nici renunțarea  la spiritul identitar

și la valorile perene.

Cuvinte cheie: globalizare, identitate națională, etnicul românesc, identitate europeană.

Fără identitate națională, n-am mai fi ce suntem si nici nu am mai ști ce suntem. Veacuri de credință, de sânge si de cântec ar fi șterse definitiv din memoria colectivă și din

sufletul românesc, iar viitorul nostru ar fi incert. În geografia simbolică a lumii moderne, națiunea se prezintă ca un concept la fel de contradictoriu pe cât de ineluctabil în

orice analiză a fenomenului modernității.  Dacă finele secolului XVIII a plasat pe orbita istoriei națiunea în ambele sensuri amintite, secolul al  XIX-lea avea să desfășoare

un vast proces de închegări naționale, definindu-se în ansamblu ca un secol al naționalităților. Nu e de mirare că secolul al XX –lea a debutat, se poate spune, cu

„legiferarea” principiului autodeterminării, a cunoscut două mari conflagrații de rang mondial pe seama aceleiași idei, pentru a se încheia, sub ochii noștri, cu repunerea în

discuție a întregii problematici naționale. Identitatea națională este un subiect cu impact în analizele asupra națiunii, naționalismului, etnicului și etnicității, fiindcă studiul

comunităților naționale include în mod necondiționat cunoașterea dimensiunilor de diferențiere a unui grup național de alt grup național. Chestiunea identității a căpătat noi

semnificații odată cu amplificarea raporturilor Uniunii Europene cu statele componente. În același fel se conturează și identitatea românilor, element fundamental în

cercetarea europenizării societății românești, a proceselor de integrare a României în structurile UE. Aderarea la UE a presupus indubitabil regândirea multor aspecte ale

naționalului, iar identitatea națională este una esențială.

Identitatea națională se definește prin trăsăturile proprii, am spune unice, ale unei națiuni, cum ar fi limba, cultura, religia, dar și prin respectarea obiceiurilor, tradițiilor,

cutumelor specifice comunității naționale. Un scurt istoric al unora dintre viziunile românești despre identitatea românească ne arată un trend al reducerii identității la

sufletul românesc. Analiza etnicului românesc nu a beneficiat decât sporadic de instrumente de investigație concretă, fie psihologice, fie sociologice. Identitatea românească

este concepută ca fiind rezultată din specificul național, termen destul de ambiguu, însă folosit ca modalitate de analiză. Fiecare gânditor a propus câte o formulă de

descriere a realității etnice autohtone: ,,specific național” (G. Ibrăileanu), ,,spiritualitate românească” (Mircea Vulcănescu), ,,spirit românesc” (Nae Ionescu), ,,românismul”

(C. Rădulescu-Motru), ,,spațiu mioritic” (L. Blaga), ,,fenomenul românesc” (M. Ralea), ,,ortodoxie”  (N. Crainic), ,,suflet românesc” (C. Noica),

,,echilibrul românesc” (D. Stăniloae) etc.

            Se degajă o idee călăuzitoare a tuturor scrierilor despre specificul românesc, pe câteva planuri bine delimitate. În plan religios – ortodoxia este elementul de

conservare a culturii şi spiritualității noastre; lingvistic – limba este liantul identității noastre etnice; cultural – românii au o bogată cultură populară, temei al constituirii

națiunii noastre;  psihologic – românul este tolerant, ospitalier,  este adaptabil; geopolitic – cultura română ar fi o sinteză între Orient şi Occident, iar teritoriul românilor a

fost Poarta Creștinătății, dar și o insulă de latinitate într-un spațiu dominat de slavi.

Identitatea românească  își trage originea dintr-un trecut, deci ea se înscrie într-o continuitate istorică și generațională. Românii de astăzi sunt identici, în anumite trăsături

etnice și spirituale, cu românii dintotdeauna, evident, în raport cu propriile lor criterii  axiologice. În al doilea rând, identitatea românească se afirmă prin conștiința colectivă

a românilor. Orice națiune dispune de reprezentări și mentaluri colective, pe baza cărora se distinge de alte grupuri naționale. Nu mai puțin relevante sunt memoria colectivă

și memoria istorică. Miturile românești fac parte din propria noastră identitate. În aceeași măsură, identitatea românească este expresia caracterului național. Acesta este

ansamblul însușirilor fundamentale psihice-morale ale unei națiuni, regăsite constant în conduita, concepțiile și acțiunile membrilor săi, încât ei sunt ușor de identificat, din

modul lor de a fi ca grup național.

Înainte de a ne pune problema dacă astăzi românii trăiesc sau nu o criză identitară, trebuie să știm ce sens dăm identității naționale, care nu este doar o construcție

sociologică sau teoretică, ci un concept, care exprimă conduite, atitudini și mentalități întâlnite la grupuri mari de români. Dacă abordăm identitatea națională cu privire nu

doar la tradiții, obiceiuri şi ritualuri străvechi, nu mai putem vorbi astăzi de o identitate precum cea din secolul XIX sau din secolul precedent. Astăzi, când vorbim despre

identitatea națională, trebuie să ne referim obligatoriu la contextul în care ea se afirmă, desigur și la realitățile postcomuniste, dar mai ales la noua calitate a României, cea

de țară membră a Uniunii Europene.
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 Identitatea românească va cunoaște, în timp, modificări, în contextul în care românilor li s-a deschis un orizont extraordinar, după aderarea țării la Uniunea Europeană, prin

șansa de a putea călători sau de a studia oriunde în spațiul Uniunii. Orice familie care are un membru al său plecat la muncă în străinătate are o altă imagine despre România

și Europa și, cu siguranță, identitatea lor românească suferă influența acestei modificări imagologice. Identitatea românească se afirmă într-un context nu doar al unei direcții

proeuropene, dar și al unui euroscepticism, cauzat de dificultățile cu care se confruntă Uniunea Europeană în a da soluții la criza financiară, la chestiunea securității și a

energiei și la alte probleme comune tuturor europenilor.

 Afirmarea  identității naționale  nu poate fi decât o cale autentică de orientare istorică  a poporului român, de reorientare strategică, politică si culturală în orizontul

modernității si al integrării în structurile lumii europene, deoarece  identitatea națională conține în însăși temeiul ei virtuțile de afirmare a unui destin universal. Caracterul de

exemplaritate al oricărei culturi naționale nu poate intra si nu intră  în contradicție cu caracterul procesual, dinamic al identității naționale, care se reproduce continuu în noi

ipostaze istorice in funcție de valorile si contextele socio-economice și politice ale unui timp.
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