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Valorificarea limbii engleze în cadrul activităților de voluntariat

      

Rezumat: Voluntariatul constituie o modaliate ca tinerii să se dezvolte singuri, prin construirea unor relații sociale pozitive pe termen lung, prin îmbunătățirea vieții de zi

cu zi, prin oferirea  sentimentului de apartenență la un grup mai mare. Limba engleză reprezintă un element, o parte componentă din ansamblul activităților de voluntariat

care, cu siguranță, poate spori un tip de comportament dorit în societatea contemporană, poate aduce informații ancorate în prezent și, nu în ultimul rând, poate crea

conexiuni valoroase pentru o generație de tineri adaptați economiei globale.

Cuvinte-cheie: voluntariat, non-formal, metode, limba engleză, dezvoltare socială, dezvoltare personală.

                                                                                         

              Educația non-formală este o învățare reactivă, spontană și neplanificată. Problematica voluntariatului, ca sursă bogată de învățare, dobândește în societatea

contemporană noi valențe, date de schimbările rapide din toate domeniile vieții sociale.[1] Educația devansează exigențele și valorile naționale și se îndreaptă spre

universalitate, spre bunuri culturale ale umanității. Astfel, fără a nega, însemnătatea educației de tip școlar, curricular, devine din ce în ce mai evident faptul că activitațile

educative realizate dincolo de procesul de învățământ, respectiv activitatățile de voluntariat, își au menirea și locul bine fixat în dezvoltarea personală a tinerilor.

              Școala, oricât de bine ar fi organizată, oricât de vast ar fi registrul cunoștințelor pe care le transmite, nu poate da satisfacție năzuinței de investigare și cutezanței

creatoare a noii generații. Preadolescenții și adolescenții, cu tranzițiile mari din viața lor, au nevoie de activități care să le lărgească lumea lor spirituală, să le desăvârșească

nevoia de cunoaștere, să le ofere ocazii de a-și gestiona emoțiile, de a fi în stare să descopere singuri pentru a-și forma certitudini și principii durabile. Un sprijin pentru

dezvoltarea personală este și limba engleză, care vine în spijinul activităților de voluntariat implicând, în mod direct, un punct de pornire  pentru deschiderea unor noi

orizonturi și noi șanse.

            Limba engleză este un pilon important la nivel preuniversitar, dar acest lucru nu înseamnă că se poate învăța numai într-un cadru formal. Există mai multe modalități

de a învăţa, chiar o limbă străină, fără a ne da seama că o facem.

Jeremy Harmer, în cartea sa, ”The Practice of English Language Teaching”, tratează  problemele legate de lipsa conexității dintre noțiunile de vocabular și circumstanțele

învățării. Acesta a atras atenția asupra faptului că în cazul cuvintelor transmise din limba engleză trebuie să-i învățăm pe elevi și cum să folosească acele cuvintele, modul în
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care sunt utilizate împreună cu alte cuvinte și, în special, contextul. [2] 

În acest sens, activitățile de voluntariat oferă voluntarilor și beneficiarilor cadrul perfect pentru exersarea limbii engleze într-o atmosferă de cooperare. Un cadru perfect

presupunând:

1. Situații reale- Limba engleză este utilizată „în situații pline de înțeles”;

2. Fixarea cunoștințelor- Activităţile de voluntariat pot fi folosite ca mijloc de consolidare a limbii învățare;

3. Învățarea într-un ambient plăcut- Activitățile de voluntariat pot deveni agreabile, stimulante, pline de înțeles atunci când sunt combinate cu limba engleză;

4. Grupuri cu abilități mixte- Problema claselor cu abilităţi mixte este redusă atunci când se folosesc activităţi de voluntariat. Grupurile avansate îşi asumă roluri avansate,

folosind un limbaj mai complex decât grupurile mai puţin înzestraţi. Grupurile mai avansate pot să-i ajute pe ceilalţi. Cel mai important este ca ei să-şi asume o parte activă

în învăţare şi împreună să beneficieze de aceeaşi activitate.[3] Prin urmare, dobândim- dezvoltăm- exersăm!

Cu siguranță, exersarea limbii engleze în diferite medii şi situaţii, clădeşte încrederea în sine, dezvoltă creativitatea, educă spontaneitatea, exersează improvizaţia şi implică

emoțiile fondul afectiv al participanților. Voluntariatul constituie o activitate valoroasă și demnă de a fi practicată și sprijinită de preadolescenți, adolescenți sau adulți,

deoarece se realizează printr-un proces al flexibilității și al optării libere.

Din această perspectivă, putem aborda pe larg câteva dintre metodele de educație non-formală care aduc un plus de succes activităților de voluntariat în limba engleză și se

se încadrează în acest proces al flexibilității, împărțindu-se în metode de dezvoltare a abilităților sociale și  metode de dezvoltare personală.

Metode pentru dezvoltarea abilităților sociale:

1. Living Library. Denumirea provine de la o organizație și mișcare internațională inițiată în Copenhaga, Danemarca în anul 2000. Mișcarea susține libera exprimare despre

situații limită, prejudecăți, experiențe inedite. Metodă non-formală de educație are ca obiective promovarea considerației pentru drepturile omului, înțelegerea diversității,

acceptarea dialogul. De ce acest dialog? Pentru că de multe ori, lipsa dialogului duce la  sentimente negative și acțiuni extreme.

Fiecare dintre noi, preadolescenți, adolescenți sau adulți, avem dorința de a schimba (sau a ne schimba) în mai bine, implicându-ne benevol în formarea și evoluția noastră și

a celor din jur. În acest sens, cu ajutorul metodei Living Library, fiecare om devine o carte care „vorbește” în numele a varii grupuri sociale (profesori, preadolescenți, timizi,

pompieri, medici, persoane cu dizabilități, rromi, contabili, etc.). Metoda are ca scop să aducă în prim-plan două reale probleme de interes general – discriminarea și

intoleranța.

2. PhotoVoice. „Photo” înseamnă în limba engleză fotografie, iar „voice” înseamnă voce. Prin PhotoVoice se „vorbește” cu ajutorul fotografiilor făcute chiar de persoana

care dorește să transmită ceva. Uneori, ne este greu să transmitem mesajul prin cuvinte, să explicăm ce ne supără. Când cuvintele sunt „sărace”, greu de găsit, putem arăta ce

simțim prin imagini.

Pentru convingerea că fiecare imagine este înțeleasă pe deplin, lângă imagini pot apărea câteva cuvinte care completeză mesajul transmis. Cuvintele alese să completeze

imaginile pot fi în orice limbă, în funcție de scopul propus.

Etapele metodei:

Sesiunea 1- Prezentarea participanților;

Sesiunea 2-  Lucrul cu aparatul foto;

Sesiunea 3- Realizarea fotografiilor și schimbul de fotografii;

Sesiunea 4- Redactarea comentariilor la imagini și planificarea acțiunilor de răspândire a mesajului.[4]  

Un PhotoVoice poate dura câteva luni sau un an. În acest timp, grupurile de lucru fac fotografii, se întâlnesc săptămânal sau lunar, împărtășesc impresii și învață mai multe

despre arta fotografică. După ce au fost adunate suficiente fotografii, se aleg cele mai elocvente, se adaugă cuvintele care întregesc mesajul imaginilor și se deschide o

expoziție care este văzută de publicul interesat.

3. Open Space Method. Consultantul organizațional Harrison Owen, cel care a descoperit că la conferințele organizate de el publicul era mai interesat de pauzele de cafea

decât de lucrările prezentate, a „creat” în anii '80 metoda nonformală OSP.

Activitățile OSP nu au lectori, nu au un program riguros, nu implica workshop-uri sau sesiuni de dezbateri. În schimb, participanții își organizează singuri activitățile, pot
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alege limba în care să se desfășoare activitățile, devin leaderi reciproc și nimeni nu controlează nimic. Chiar dacă organizarea pare dezordonată, de fapt, este foarte

organizată și productivă. Catalizatorul metodei este ideea că interesul și pasiunea pot produce, de la sine, lucruri inedite.

Metode recomandate pentru dezvoltarea personală:

1. Talking Wheel. Este o metodă de dezvoltare personală care se bazează pe ascultarea activă. Participanții formează două cercuri, unul în interior și altul în exterior.

Numărul participanților este de minim 6 și maxim 20. Vor avea de vorbit în fața partenerului de discuție, pe rând, timp de un minut fiecare, despre un subiect prestabilit.

Când expiră minutul, partenerul de conversație are șansa să discute despre același subiect. Astfel, un cerc vorbește în același timp, celălalt ascultă. După terminarea

minutului alocat, cercul care a vorbit ascultă și cercul care a ascultat începe să vorbească. La fiecare 2 minute, cercul exterior se va muta cu un pas spre dreapta, rezultând o

schimbare de parteneri de conversație. Exercițiul ia sfârșit când toate subiectele au fost epuizate și primii doi parteneri stau din nou față în față, adică runda este completă.

Participanții sunt atenționați să nu vorbească în afara timpului alocat, să nu pună întrebări, să nu întrerupă partenerul de discuție, să-și aștepte rândul la cuvânt. Există

libertatea de refuz, dacă consideră că nu pot discuta despre un anume subiect propus.

Obiectivele metodei prezentate sunt: învățarea ascultării, cunoașterea diferitelor identități, credințe sociale și culturale, confruntarea cu opinii care diferă de cele personale,

depășirea unor prejudecăți. Pe termen lung, metoda oferă o șansă de a reflecta asupra propriei poziții și opinii.

2. Storytelling. Pe măsură ce existența devine din ce în ce mai tehnologizată, puterea poveștilor va rezista, făcându-ne mai umani. De la acest concept pornește și Murray

Nossel, profesor al Programului de Medicină Narativă de la Universitatea Columbia, în cartea intitulată sugestiv ”Powered of Storytelling”. Această metodă are ca obiective

conexiunea cu ajutorul poveștilor, ascultarea deliberată, încurajarea creativității și gândirii inovatoare, receptivitatea la situații noi, îmbunătățirea lucrului în echipă.[5]

Metoda folosită în scop educațional și formativ are trei elemente: poveste, povestitor, public. Ideea de bază este că toți putem spune o poveste. Există povești personale,

povești (re)cunoscute, povești nespuse ce pot fi create în timpul derulării metodei. Subiectele alese pentru istorisire diferă în funcție de vârsta grupului de lucru, interesele și

nevoile educaționale, contextul social și cultural (exemplu: școală, muzeu, biblioteca, timp liber, familie, etc.).

Desfășurarea implică trei etape: 1. Pregătirea participanților pentru poveste; 2. Relatarea poveștii (incluzând mimica, gestica, obiectele utilizate); 3. Ieșirea din cadrul

poveștii. La final, povestea poate fi transformată, continuată, reinterpretate.

Valoarea metodei este dată de schimbul comunicațional care se poate realiza cu ușurință și într-o limbă străină.

3. Transcend Method. O problemă nu trebuie să se termine cu o situație conflictuală sau un act de violență. O abordare adecvată a problemei, prin dialog, prin explicarea

scopurilor, prin creativitate, duce la o rezolvarea pașnică a acesteia. Pe scurt, acesta este scopul  metodei  Transcend în accepția sociologului norvegian Johan Galtung,

câștigătorul Premiului Nobel Alternativ în 1987.[6]

Parcurgerea metodei presupune respectarea următoarelor principii:

1. Stabilirea mediatorului/ actanților.

2. Conflictul este prezentat din ambele perspective.

3. Unul dintre actorii conflictului trebuie să prezinte o atitudine nonviolentă.

4. Justificare violenței.

5. Identificarea surselor violenței.

6. Contradicțiile sunt înlocuite cu creativitatea.

7. Formularea eventualelor soluții.

8. Transformarea conflictului la nivel global, social, inter și intra personal.

9. Transformarea „păcii”: ajungerea la atitudinea care să demonstreze disponibilitatea și cooperarea.

Principiile se pliază pe orice conflict și dialogul se poate desfășura în orice limba aleasă de grupul de lucru.

Transcend este o metodă de educație pentru rezolvarea conflictelor care promovează dialogul, acceptarea, toleranța și respectul reciproc.

Metodele mai sus prezentate au demonstrat că educația în societatea contemporană câștigă noi semnificații și nu este doar școala singura responsabilă. La nivel european,

activitățile educației non-formale sunt coordonate și realizate de formatori, facilitatori, voluntari, peer educatori care au dobândit competențele necesare.
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Voluntariatul oferă multe oportunități educației non-formale facilitând învățarea interculturală, toleranța, susținerea categoriilor defavorizate, oferirea posibilității

descoperirii sinelui și continuarea talentului într-un anumit domeniu.
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IONEL  TEODOREANU-avocat şi scriitor

 

 

Rezumat : În dulce Tîrgul Ieşuluişi-a început viaţa şi cariera cel ce urma a fi considerat portocalul literaturii române, Ionel Teodoreanu, avocat şi scriitor moldovean

veritabil al generaţiei sale. Unul dintre cei mai mari iubitori de metafore, a îmbinat cu success în operele sale atât profesiunea de avocat cât şi propria viaţă.

 

Cuvinte cheie :Ionel Teodoreanu, avocatură, scriitor, metafore, romane, Iaşi,
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Cel de-al doilea fiu al avocatului Osvald Teodoreanu, Ioan-Hipolit, vine pe lume la 6 ianurie 1897, ora 12 şi 10 minute antimeridian, în oraşul Iaşi, în casa părinţilor săi din

strada Ştefan cel Mare.

În casele unde şi-a petrecut copilăria, adolescenţa şi tinereţea până în pragul maturităţii(la început, pe strada Ştefan cel Mare, apoi în Zlataust, pe străzile Kogalniceanu,

nr.24 şiBuzdugan, nr.8), după cum şi în aceea a bunicilor dinspre tată, se produce acel lanţ nesfârşit de metamorfoze şi acumulări existenţiale decisive, care va contribui

hotarâtor la constituirea personalităţii scriitorului.

Toate aceste acumulari si episoadele marcante ale copilăriei sale se vor impregna adânc în mintea copilului de atunci şi vor fi redate mai târziu cu o aducere aminte

extraordinară în adevărate  opere, precum, În casa bunicilor sau Uliţa copilăriei.De asemenea întreaga sa creaţie poartă această amprentă a copilăriei.

De casa copilăriei, ca şi de aceea a bunicilor, mai târziu, scriitorul îşi va aminti cu nostalgie :Ne ducem în trecut, departe, în dulce Tîrgul Ieşului, in mahalaua Beilicului, pe

uliţa Zlataust, lângă Sfîntul Ioan-Gură-de Aur. Acolo, în fundul unei ogrăzi e casa copilăriei. Ferestrele sunt deschise pe vânt dulce de noapte, în care floarea-i numai

liliacul şi lumină numai steaua. De remarcat precizia cu care scriitorul descrie aceste locuri ale copilăriei, ceea ce denotă autenticitatea şi dorinţa sa de a împărtăşi publicului

locurile sale natale. Atunci când transpune în creaţia sa amintirea unui loc natal, mintea scriitorului calatoreste, ca printr-un labirint al amintirilor, in trecut,

departe.Intotdeauna, in vorbele sale despre aceste locuri, publicul poate simti melancolia, poate chiar tristetea autorului, ce evoca vremuri apuse, carora le simte lipsa.

Aceste sentimente de dor, melancolie sau tristete dau nastere, baghetei sale magice : metafora.

       E ceasul somnului pentru copii de-o şchioapă, dar unda de aici a liliacului şi toţi bondarii, radaştele şi gâzele neliniştii de primăvarâ cu palpitaţii de perdele albe la

ferestre nu-i lasă să închidă ochii, care clipesc mai mult a joacă, decât a somn.Ca şi clopotniţa bisericii cam fulguieşte a lună.

Talentul său artistic poate să fi fost moştenit din două părţi: unul din partea bunicii - muzician de renume, mama -  interpretă la pian de reală sensibilitate şi profesoară la

Conservatorul din Iaşi ; tatăl, el însuşi iubitor de literatură şi cunoscut în mod public pentru aspiraţiile sale creatoare în acest domeniu. Tot pe această cale este denm de

reţinut că odrasla cea mai mare a familiei, Alexandru, viitorul Al.O.Teodoreanu (Păstorel), s-a evidenţiat ca o personalitate distinctă în domeniul creaţiei literare şi ca fratele

cel mic , Laurenţiu (Puiuţ), a fost oprit de la realizarea unei cariere similare - după mărturiile familiei, numai de moartea  sa prematură, la numai 18 ani.

            Amintirile cele mai importante trimit fără ezitare la două nume ce echivalează cu însuşi fenomenul de constituire bivalentă a personalităţii artistice a scriitorului.

Cele două părti sunt, desigur, doi mari scriitori de origine moldoveană: Alecsandri şi Eminescu.

            Alecsandri rămâne în amintirea bunicului Alecu şi a bunicii Elencu, ca unul de al nostru, de care bătrânii îşi amintesc cu o venerabilă şi respectoasă familiaritate.

Prin amintirea tatălui, Eminescu,  se relevă viitorului prozator în ipostaza de erou romantic, învaluit în taine de nepătruns, mistuit de gânduri şi suferinţe ontologice. Se pare

că imaginea lui Eminescu a fost adânc înrădăcinată în mintea şi în inima romancierului aflat la vârsta copilăriei, căci mai târziu acesta îl va folosi ca personaj pe marele poet

Eminescu, în cartea sa Masaumbrelor.

Asemenea aduceri-aminte, filtrate din plin prin valul idealizant al bunicilor şi părinţilor,se completeaza cu însuşi spiritul vieţii de familie, în ambianţa căreia se înfiripă şi se

conturează personalitatea intelectual - artistică a copilului şi a adolescentului Teodoreanu Hipolit Ionel.

    Firea permanent adolescentinaa scriitorului, cu efectele ei atât de izbitoare şi asupra înfăţişării fizice, îşi are originea şi în această pasiune de a se socoti, cum îi plăcea sa -

si spună adesea’’copilul bunicilor’’ sau ’’nepot în casa bunicilor’’.

Şi astfel s-a şi întâmplat, căci Ionel Teodoreanu n-a uitat niciodată, nici iarna cea veche şi nici bunicii, pe care mai târziu i-a amintit în scrierile sale de câte ori a avut ocazia,

fie prin întâmplări din copilărie sau atribuind numele bunicilor săi diferitelor personaje (trebuie amintită aici Fiţa Eleneu, bunica Olguţei din trilogia La Medeleni, care

poartă numele bunicii autorului,  dinspre tată).

După tentativacare durează doi ani (1904-1906), de sustragere de la influenţele educaţiei presupus infestate de spirit bovaric, prin trimiterea sa la şcoala primară germană

Pitar-Moş din Bucureşti,  copilul Teodoreanu Hipolit-Ioan este readus în oraşul natal, unde îşi continuă învaţătura. Sub supravegherea deopotriva de caldă şi de îngaduitoare

a părinţilor şi a bunicilor îşi încheie aşadar studiile primare la Iaşi, după care (intre 1908-1912) devine elev al Liceului Internat din Iaşi.

In anul 1912, elevul Teodoreanu Hipolit-Ioan finalizeaza cursul inferior al Liceului Internat din Iaşi cu mediocra medie de 6,75.

            Aşadar personalitatea elevului Teodoreanu se dezvăluie tocmai în incapacitatea sa de autodepăşire, prin disciplina autoimpusă, a tot ce ţine de caracterul său, pe care

însuşi scriitorul şi-l va defini atât de exact mai târziu:Cel mijlociu (Ionel) , cu păr buclat de culoarea castanelor sălbatice     şi obraji de măicuţă, fură ţigări din biroul tatei,
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întârzie dimineaţa la şcoală, are note proaste la matematică, ştiinţe naturale, chimie, germană şi religie, e îngandurat ca o salcie ninsă, tăcut ca o oglindă din pod şi nu

face nimic: nici la şcoală, nici acasă.  Când era mic, visa şi când era treaz, acum doarme şi când nu doarme. Nuferi cresc sau broaşte, în apele somnului lui? Mai ales că el

nu ştie. Se simte ca un fum care se încolaceşte-n semn de întrebare, înainte de a se destrăma.

Cine altcineva poate face mai bine portretul tânărului Teodoreanu, decât el însuşi? Cu o sinceritate, parcă ieşita din comun, scriitorul se descrie în copilărie, cu amuzament,

căci amintirile sale nu se raportează numai la fapte ci şi la el însuşi.

Aşa cum ni-l arata şi fotografiile din acei ani, copilul şi adolescentul Ionel Teodoreanu face adesea figura unui viitor posibil sportiv, având în vedere şi pasiunea sa pentru

patinaj. Ca şi pasiunea de mai târziu pentru cochetele rubăşti, din care scriitorul va avea adevărate colecţii, practicare patinajului îi  oferă posibilităţi spectaculoase de punere

în evidenţă a agilităţii şi totodată, a distincţiei fizice.

      Prins în ritmul agitat al vieţii tineretului şcolar ieşean, elevul Liceului Internat ia parte la diferite isprăvi pe care mai târziu le va povesti cu umor şi ironie :

            Eram în clasa a IV a de liceu. Ca profesor de limbă româna îl aveam pe Calistrat Hogaş. Într-o zi, ne dă să facem o compoziţie cu subiect liber. Eram pe atunci

pasionat patinator. Manuscrisele mele le scriam cu ascuţişul patinei pe ghiaţă. Deci, întorcându-mă acasă, rog pe mama să-mi facă lucrarea cerută. Mama mi-a făcut o

compoziţie cu titlul Babeta .La ora de română, am citit bucata cu glas tare, iar profesorul Hogaş a fost atât de încântat de talentul meu, încât mi-a prezis o strălucită

carieră literară. Am căpătat nota zece şi am fost încântat de debutul literar al… mamei mele.

În clasa a IV a de liceu am descoperit întâmplător că aş avea vocaţie de scriitor, în următoarea nostimă întâmplare: Profesor de limbă română îl aveam pe Calistrat Hogaş.

Într-un rând ne-a dat o teză semestrială, să descriem fosforescenţa mării reproducând din memorie trăsaturile care ne-au impresionat mai mult dintr-o descriere a acestui

fenomen facuta -  dacă nu mă înşel de Flamarion. Citisem bucata pe care trebuia s-o reproducem, însă pentru prima oară, pornind de la sugestiile pe care mi le dădea

această descriere am încercat să văd eu singur, cu ochii mei, fenomenul de care era vorba.

            Consecinţele acestui fapt, datorită căruia imi confruntam pentru prima oara imaginaţia mea lăuntrică cu expresia ei verbală, a fost că am înşirat pe două pagini de

caiet, cu scris mărunt, vreo 80 sau 100 de metafore prin care căutam să redau cât mai fulgurant, mai plastic, fosforescenţa mării.La lecţia următoare, Hogaş a intrat în

clasă cu teancul de teze într-o mână şi cu o teză separat în cealaltă mână. S-a aşezat liniştit pe catedră şi fâlfâind în aer teza singulară a exclamat congestionat :

                 - Cine-i porcul care se numeşte Ionel Teodorean?

I-am raspuns atunci ridicându-mă din bancă:

- Nu mă numesc  decât Ionel Teodoreanu 

            -Eşti un porc, totuşi, fiindcă debutezi în literatură ca un plagiat. Iar după o mică pauză :

                        -Ia să-mi spui, băieţele, de unde ai furat imaginile astea?

Aş putea spune că acesta a fost debutul meu în literatura.

Fără a rezultate deosebite la învăţătură, în anii cursului superior de liceu (1912-1916) , viitorul scriitor, aflat acum în pragul celei dintâi tinereţi, pare a face aceeaşi figură

ambiguă, de ins indecis, aparent înzestrat cu o personalitate difuză, în ale cărei ascunzişuri sufleteşti se agită nedesluşit latentele unei remarcabile predispoziţii

creatoare.Viitorul scriitor îşi va aminti cu multă pregnanţă acele schimbări suportate în agitata perioadă a adolescenţei sale :

Pe când eram în cursul superior al liceului, m-am mutat de acasa la nişte bunici ai mei . Cunosteam destul de bine viata, sporturile si petrecerile mă aduseseră într-o stare

de blazare.M-am hotarât să mă retrag din lume. Mi-am tuns părul, am abandonat toate costumele elegante sau cel puţin cochete si m-am aşezat pe citit. Am citit în vremea

aceea atât de mult, încât mă mir că nu am orbit până acum sau că nu port cel puţin ochelari..

            Într-adevăr, lista autorilor citiţi în această perioadă este pe cât de întinsă, tot pe atât de diversă. Cuprinsul ei este întru totul tipic pentru foamea de lectură a oricărui

adolescent aflat la vârsta marilor căutări. Astfel, anii imediat următori liceului îl vor găsi pe Ionel Teodoreanu având o personalitate intelectuală deja închegată, ce va explica

întru totul maturitatea artistică surprinzătoare a debutului său literar. În interviul menţionat din Universul literar, la întrebarea privind autorii străini preferaţi, scriitorul ţine

să insiste asupra a trei nume: Iubesc mult pe Alain Fournier, ador de la varsta de 15 ani pe Rudyard Kypling. Un poet pe care  l-am citit şi gândit de-a dreptul în tot straniul

şi toate mirările ce răsar noaptea din cele mai adânci tăceri ale fiintei, este Rainer Maria Rolke. Pe acesta îl savurez în original.
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AVOCATUL

Anul 1919, se impune ca un moment decisiv în biografia lui Ionel Teodoreanu pentru că acum se decide destinul său profesional. După ce trecuseră doi ani de la terminarea

liceului, tânărul Ionel Teodoreanu face un adevărat tur de forţă şi în trei sesiuni consecutivepromovează toate examenele din cei trei ani de studiu ai facultăţii de drept de la

Universitatea din Iaşi.

În 1920, lui Ionel Teodoreanu i se eliberează diploma de licenţiat în drept în baza examenului pe care îl trece cu deosebit succes, obţinând cinci bile albe.

După ce o cunoaşte pe Ştefana Lupaşcu, care răspunde cu aceeaşi dăruire sentimentelor lui, tânărul Ionel Teodoreanu aspiră la idealul unei căsătorii imediate, făcând

propunerile de rigoare tatălui celei pe care o iubeşte. Tatăl viitoarei doamne Lili impune o condiţie extrem de grea celor doi logodnici: trei ani cât vor dura studiile viitorului

său ginere, ei nu vor avea voie să se vadă, urmând ca după aceea să aibă loc căsătoria.

Deci tocmai pentru a scurta chinurile îndelungatei aşteptări, Ionel Teodoreanu realizează neobişnuita performanţă de a promova toate examenele universitare într-un singur

an.Aşadar, anul 1920 reprezintă acel moment biografic în care Ionel Teodoreanu intră, cum se spune, în viaţă.La vârsta de numai 23 de ani, el îşi asuma grave şi dificile

răspunderi pe cel puţin trei direcţii ale existenţei: familia, cariera juridica şi creaţia literară.

O mai disciplinată desfăşurare a programului anual ca accea pe care şi-o impune scriitorul şi avocatul Ionel Teodoreanu nici că s-ar putea imagina.Astfel, tânărul romancier

se dedică atât profesiunii sale de avocat cât şi scrisului, în această perioadă ieşind la iveală talentul său literar înnascut.Din anul 1938 se mută la Bucureşti, fapt ce sporeşte

luciditatea tânărului de la Iaşi şi agravându-i sentimentul responsabilităţi literare şi avocaţiale.Iata ce spune scriitorul Paul Anghel despre avocatul Ionel Teodoreanu în

cartea sa intitulată Arhivă sentimentală :

O pledoarie a lui era, mai degrabă, un fragment de roman tăiat. El ştia că dramele vieţii nu pot fi cuprinse, deplin, în romane. Viaţa întrece literatura! Neverosimilul nu se

gaseste dat in carti, cat in viata !  Înveşmântat în toga colegiului avocaţesc, scriitorul aparea romantic, desprins parcă de actualitate. Lega cazul juridic de o seamă de

coincidenţe şi legături străine, similare, unele desprinse din marea literatura.

Nu ştim ce prefera romancierul mai mult, scrisul ori avocatura, important este însa faptul că a încercat să aiba succes în ambele domenii, lucru ce s-a şi întâmplat, dovadă

faptul că niciodată nu a renunţat la nici unul din ele, ducându-le până la final. Ba chiar, de cele mai multe ori literatura sa este presărată cu întâmplări şi personaje din mediul

juridic ceea ce denotă faptul că Ionel Teodoreanu le-a îmbinat pe amândouă cu plăcere. Dar iata însă cum se caracteriza Ionel Teodoreanu pe vremea când îmbina utilul cu

plăcutul :

Acţiunea de a trăi, oricât de diversă şi de complexă, nu mă îndestulează. În viaţă sunt un om: avocatul Teodoreanu, cu o anumită vârstă, fizionomie, sănatate, cu un anumit

mod de a fi, de a mă comporta, cu o anumită reputaţie, care şi ea, imi oferă convergent un fel de unicitate fizică. Dar acel Ionel Teodoreanu al vietii sociale nu este decat o

fractiune fixata a vietii mele, un glas al glasurilor mele, o silaba psihologica a cuvantului meu complet. Ca sa nu ucid restul fiintei mele larcare sau ca sa nu ma

descumpaneasca ea prin anarhia pe care ar aduce-o vietii mele unitare, daca ar interveni efectiv si discordant in actiunile ei – scriu.

            Din păcate in anii pe care îi mai trăieşte după încheierea războiului, scriitorul nu găseşte prilej de a se reabilita, faţă de sine şi faţă de istorie, prin alte tentative de

roman.Cu atât mai mult cu cât sentimentul vinovăţiei – sporit si de o anumită ambiguitate politică strecurată în practica avocăţească, pare a-l apăsa tot mai mult.

            După numai 28 de zile de la împlinirea varstei de 57 de ani, la 3 februarie 1954, în faţa unui magazin alimentar, plăsmuitorul trilogiei La Medeleni îşi  dă sfârşitul din

cauza unei fatale sincope cardiace.

 

SCRIITORUL

Operele lui, în cea mai mare parte de imaginaţie, s-au bucurat de un succes foarte diferenţiat. Imaginismul lor excesiv, deşi de cea mai bună calitate şi cu totul surprinzător şi

original, nu plăcea unora.Dar tineretul făcuse din el reprezentantul lor cel mai autorizat, cel care răspundea nevoii lor de poezie şi romantismului vârstei. Eroii romanelor

erau de îndată adoptaţi ca nişte fiinţe vii şi iubite de cititori şi cititoare, ca nişte prieteni de fiecare zi. Ionel Teodoreanu a corespuns în epoca sa cel mai bine, mai complet

gustului şi cerinţelor literare ale tineretului. Toată atmosfera romanelor lui Ionel Teodoreanu corespundea viziunilor între vis şi viaţă, între imagini şi realitate, ale tinerilor;

eroii şi eroinele deveniseră colegi aievea cu fetele şi băieţii de liceu.Ziua în care Ionel Teodorenu da autografe făcea din librăria respectivă un mare festival al

tinereţii.Oamenii maturi astăzi, poate chiar bătrâni, pornesc conduşi de scrierile lui Ionel în cautarea unui timp pierdut.
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            Primele sale creaţii sunt reunite sub numele de Jucării pentru Lily, încercări literare plăsmuite în lumina fascinata a pătrunderii pasionate în viaţa reală, ce pot fi

considerate primele semne ale metaforelor de care se va folosi Teodoreanu pe parcursul activitatii sale literare.

            Anii 1920,1921,1922 si 1923 nu sunt deosebit de productivi pentru scrisul lui Ionel Teodoreanu, căci publică în acest timp destul de puţin: povestirile ce vor intra în

volumul Uliţa Copilăriei.

Astfel, debutează editorial cu Uliţa copilăriei în anul 1923. După doi ani, în anul 1925 apare la Editura Cartea RomâneascăLa Medeleni, un roman înfăţişând vârsta de aur a

copilăriei.
[1]

            După La Medeleni, fiecare an va aduce câte un nou roman: Turnul Milenei (1928),Bal Mascat (1929),Fata din Zaltaust (1931), Golia (1933), Crăciunul de la

Silvestri (1934), Lorelei si Arca lui Noe(1936), Secretul AneiFlorentin (1937), Fundocul Varlamului(1938),PrăvaleBaba(1939), Tudor Ceaur Alcaz(1940-1943), Întoarcerea

în timp(1941), Hai Diridam (1945) si Zdrula si Puha(1948). Postum la Editura Dacia din Cluj, 1971, a apărut romanul Să vieBazarca ! În volumul La porţile nopţii (1946),

Ionel Teodoreanu realizează una din cele mai intense, mai acute şi mai nuanţate elegii lirice iscate de dragostea de viaţă şi de tristeţea în faţa morţii.

            Cu nuanţe de baladă tragică modernă, cartea de poeme La porţile nopţiii, încheie ca într-o legendă gravă, dureros - optimistă, destinul de scriitor cu suflet de

adolescent al lui Ionel Teodoreanu.

 

Bibliografie: Mihail Sebastian- Eseuri.Cronici.Memorial;

                      Mircea Zaciu- Masca Geniului;

                      Nicolae Ciobanu-Ionel Teodoreanu-Viaţa şi Opera
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Specificul învăţării la vârsta preşcolară

 

            Rezumat: Jocul este principala activitate desfășurată in grădinița.Acestesta este prezent in orice moment al zilei, ajută preșcolarul in dezvoltarea sa din toate

puctele de vedere.Vârsta preșcolară este atat de importantă încât fiecare individ trebuie sa acceseze cele mai importante activități atat sociale cât și comportamentale.

,,Fără joc, întreaga viaţă a copilului degenerează ca o floare lipsită de apă şi soare.”(Mihai Stoian)

Cuvinte cheie:jocul, învățarea, dezvoltarea, activitate, cunoștințe, informație.

Învăţământul preşcolar constituie prima treaptă de şcolarizare şi-l pregăteşte pe copil pentru învăţământul primar.

Vârsta preşcolară este o perioadă de evoluţie spectaculoasă a conduitei ludice; evoluţie  ce nu se mai găseşte în nici o altă perioadă a vieţii. Bogăţia conduitei ludice este

datorată nu numai dezvoltării şi maturizării psihofizice, ci şi posibilităţilor de relaţionare şi a experienţelor acumulate odată cu intrarea copilului în grădiniţă. Adaptarea la

noul mediu va fi de lungă durată, cu progrese şi regrese, cu eforturi perseverente şi de durată, atât din partea copilului însuşi, cât şi a adulţilor care-l susţin. În grădiniţă,

copilul îşi continuă construirea propriei identităţi. Crescând, copilul începe să relaţioneze cu cei de-o seamă, trecând de la „jocul în paralel”, la cel „împreună cu” ceilalţi
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copii, câştigându-şi şi consolidându-şi imaginea de sine.

La preşcolar, învăţarea apare combinată cu jocul. Bazată pe asimilarea şi sedimentarea cunoştinţelor, învăţarea conduce la elaborarea unor comportamente noi care satisfac

mai bine necesităţile adaptative ale copilului. În preşcolaritate sunt întâlnite învăţarea socială şi învăţarea didactică.

Învăţarea socială se realizează ca urmare a contactelor interpersonale ale copiilor, cu adulţii sau cu cei de aceeaşi vârstă, cu şi în situaţii de viaţă diverse. Oferă prilejul de a

asimila o serie de experienţe socioumane, semnificaţii şi valori sociale, stiluri comportamentale, roluri şi comportamente, modalităţi de adaptare, acomodare şi armonizare

interpersonală. Activitatea de joc a copiilor cere cooperare. De aceea copilul este nevoit să înveţe să stabilească uşor contacte interpersonale, să respecte tovarăşii de joc, să-

şi inhibe anumite comportamente agresive, să se acomodeze relativ uşor la noile situaţii, să-şi coordoneze eforturile cu ale celorlalţi în vederea atingerii scopurilor fixate, să

contribuie constructiv prin informaţie, opinii, aprecieri la desfăşurarea activităţii. Pentru că învăţarea socială este o învăţare participativă, copilul îşi însuşeşte toate aceste

comportamente participând efectiv în diverse situaţii la diverse activităţi, pentru că orice situaţie, orice eveniment, orice activitate este furnizoare de experienţă socială.

Preşcolarul are nevoie de ceilalţi. Are trebuinţe psihosociale (nevoia de acceptare şi apreciere a lui de către grup), are nevoie de statut în cadrul grupului, de participare, de

reciprocitate relaţională, de integrare în grup, de intercunoaştere, sociabilitate şi comunicativitate. Trăind în colectivitate, prin intermediul cuvântului, al simbolurilor şi al

gesturilor, copilul achiziţionează cunoştinţe, deprinderi şi atitudini, şi în mod spontan, neorganizat.

,,Experienţa umană circulă de la individ la individ şi de la colectivităţi la colectivităţi. Oamenii se influenţează reciproc, fac schimb de idei cu ajutorul limbii”. (Stoica D. Şi

Stoica M, 1982, p. 73)

Copilul observă comportamentul altuia, îl învaţă, implicându-se şi participând direct la diferitele tipuri de activităţi sociale. Ca factori întăritori ai comportamentelor sunt

folosiţi aprobarea şi dezaprobarea, recompensele sau sancţiunile morale - recunoaşterea, acceptarea, promovarea în grup, sau, dimpotrivă: blamarea, critica, marginalizarea,

respingerea de către grup.

,,În cazul învăţării psiho-sociale o persoană poate fi, faţă de altă persoană, atât generator de stimulare, cât şi factor de control al efectului produs, cu condiţia ca  acele

persoane să se găsească într-o interacţiune psihică reciprocă.”(Ana Tucicov Bogdan, 1973, p. 83)

Învăţarea didactică, presupunând organizarea activităţilor copiilor, desfăşurarea acestora după programe obligatorii şi riguroase, capătă un caracter dirijat, organizat şi

sistematic. Cunoştinţele transmise, formarea deprinderilor şi dezvoltarea intereselor suferă transformări şi restructurări convertindu-se în joc didactic cu conţinut şi finalitate

instructiv-educativă. Experienţa nemijlocită a copilului începe să fie reglată şi organizată de adult pe cale verbală.

,,Orice idee, orice problemă şi orice sursă de cunoştinţe pot fi prezentate într-o formă destul de simplă pentru ca orice copil să le poată înţelege într-o versiune

recognoscibilă.”(J. S. Bruner, 1970, p. 72)

Skinner preciza că de fapt ,,instrucţia organizează condiţiile învăţării să o uşureze, să accelereze apariţia comportamentelor care, fără acestea, n-ar fi dobândite decât încet,

sau n-ar apărea niciodată”(Skinner, 1971, p.63). Instrucţia se axează pe particularităţile de vârstă ale preşcolarilor, în grădiniţă. Asimilarea cunoştinţelor la preşcolarii mici

nu reprezintă un scop în sine. Ei nu-şi planifică mintal acţiunile, nu sunt preocupaţi de rezultatul activităţii desfăşurate. De asemenea, la această vârstă, se face necesară

diversificarea activităţilor obligatorii, punct bine atins de noul curriculum, apropiindu-le mai mult de joc.

Jocul este extrem de important pentru copil. El este situaţia ce oferă prilejurile cele mai bogate prin care copilul poate învăţa experimentând activ.

Pentru copil, jocul este munca sa, iar adulţii nu trebuie să minimalizeze nici activitatea, nici seriozitatea cu care este îndeplinită de cei mici.

Ca formă de activitate instructiv-educativă, jocul trebuie înţeles în primul rând, ca un cadru organizatoric de desfăşurare a activităţii didactice. Educatoarea trebuie să creeze

un cadru de aşa natură încât copiii să găsească în joc cel mai bun climat psihologic şi social de manifestare şi de dezvoltare a propriei lor personalităţi.

De asemenea, această formă de activitate trebuie înţeleasă ca modalitate modernă de desfăşurare a  procesului educaţiei în grădiniţă. ,,Nota modernă îi este conferită prin

aceea că se armonizează perfect cu toate orientările metodologice moderne.” (,,Copilul preşcolar şi dezvoltarea vorbirii” -culegere metodică-, Bucureşti, 1980, p.55),

respectând şi promovând în esenţă spiritul jocului în procesul educaţiei.

În calitatea sa de coparticipant la propria formare, copilul este sprijinit să dobândească metodele şi căile accesibile lui de cunoaştere, pentru ca pe temeiul acestei condiţii

importante să poată cuceri orice cunoştinţe de care are nevoie.

Din această cauză, jocul, ca formă de activitate instructiv-educativă, nu poate fi apreciat în nici un caz ca o joacă oarecare, ci ca o activitate de mare răspundere, de o
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asemenea complexitate încât numai educatoarele îi pot valorifica din plin valenţele formative. De aceea, jocul este o formă de activitate bine gândită, necesară şi

indispensabilă procesului educaţiei.

,,Jocul copilului - nu este numai o oglindă fidelă a personalităţii sale în formare..., ci poate fi utilizat şi ca auxiliar educativ şi chiar să servească drept bază a metodelor de

predare în şcolile preelementare şi elementare”(Planchard, Emile, 1970, p. 130). De aceea, jocul trebuie să fie bine înţeles de educatoare, astfel încât să poată evita în

practica educaţională formele neplăcute în contradicţie cu spiritul jocului ( ca de ex. tonul didacticist pe care îl ia uneori îndrumarea jocului), sau folosirea întâmplătoare a

elementului de joc în alte forme de activitate, în special în cele de învăţare sistematică.

Trăind permanent satisfacţia deplinei libertăţi, copilul poate să-şi aleagă tema de joc sau ocupaţia dorită, să se asocieze cu partenerii pe care îi preferă, să recurgă la  soluţii

pe care le apreciază ca necesare spre a duce la îndeplinire activitatea cerută.

Copilul este liber să dea activităţii orice conţinut, fie să privească, să examineze, să mânuiască diferitele obiecte care se găsesc în preajma sa, fie să rezolve ceva cu

semnificaţie socială, cum ar fi  surprinderea în joc a diferitelor aspecte ale vieţii cotidiene care i-au reţinut cândva atenţia în mod deosebit. De asemenea, poate să-şi încerce

competenţele într-o direcţie sau alta, ori să-şi exerseze cu bună ştiinţă anumite deprinderi, care pot influenţa performanţele viitoare, unele având chiar valoare competitivă.

O altă particularitate a jocului ca formă de activitate instructiv-educativă este faptul că permite cultivarea spiritului de independenţă în efectuarea diferitelor acţiuni cu grad

sporit de dificultate. Această particularitate derivă din faptul că în joc exprimarea simbolică nu este limitată sau îngrădită. Prin ambianţa pe care o creează, jocul înlătură

orice acţiune neplăcută a factorilor formativi şi evită instalarea, sub orice formă, a blocajului psihic.

Atunci când greşeşte, copilul îşi dă seama de consecinţele greşelii şi dacă situaţia cere, el remediază totul spontan şi ingenios. Atunci când copilul în joc nu greşeşte sau

greşeala este una mică, neimportantă în raport cu ceea ce face, el îşi continuă drumul firesc şi nestingherit sau imprimă acţiunulor sale alte dimensiuni, cu noi sensuri şi

semnificaţii.

Jocul, ca formă de activitate instructiv-educativă, dă posibilitatea copiilor de a avea preocupări variate sub aspectul conţinutului. În toată etapa destinată jocului, copilul ştie

că are voie să manifeste iniţiativă, să rezolve singur sau împreună cu partenerii problemele întâlnite; să facă ceeea ce îi place sau îi produce satisfacţie; să participe la

activităţi care sunt pe măsura sa şi spre binele său.

Caracterul acesta larg este reglat de natura jocului, de regulile acestuia, în sensul că se simte nevoia să se pună în acord deplin actul simbolic cu cel real, jocul cu realitatea

cotidiană. Este reglat şi de modul în care se realizează îndrumarea jocului în sine, de poziţia aparent absentă de la joc a educatoarei, care are datoria să îmbine armonios

acţiunea spontană şi liberă a copilului cu normele şi direcţiile prioritare ale educaţiei.

Numai prin joc copilul este foarte activ şi interesat de tot ceea ce face. El are libertatea să se mişte în voie şi să gândească nestingherit aşa cum îi dictează împrejurările, el

este tot timpul fericit şi binedispus.

Jocul trebuie apreciat în grădiniţă ca bază a conceperii întregii activităţi instructiv-educative, căci fără joc eforturile sunt zadarnice, formale şi lipsite de o finalitate reală.

Datorită acestui fapt, în procesul de învăţământ jocul este conceput ca mijloc de instruire şi educare a preşcolarilor, ca procedeu metodic de realizare optimă a sarcinilor

concrete pe care şi le propune procesul de învăţământ şi, nu în ultimul rând, ca formă de organizare a activităţii de cunoaştere şi de dezvoltare a capacităţilor psiho-fizice.

            Grădiniţa trebuie să asigure copilului cel mai bun start în viaţă şi de aceea noul curriculum propune atingerea cunoaşterii prin intermediul învăţării experienţiale,

practicată prin JOC, ca generator al motivaţiei interne. Structura flexibilă a conţinuturilor acordă educatoarei libertatea de decizie cu privire la tipurile de conţinuturi pe care

le abordează în  privinţa metodologiei de propunere a acestora.

            Prin joc copilul este stimulat din toate punctele de vedere ale dezvoltării sale! De aceea, jocul este cea mai eficientă formă de învăţare integrată datorită naturaleţei cu

care copilul învaţă!

           ,,Fără joc, întreaga viaţă a copilului degenerează ca o floare lipsită de apă şi soare.”(Mihai Stoian)
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,,Teorii sociologice privind educația-Funcționalismul’’

 

 

Rezumat:    La nivelul speciei umane, educatia este necesara si posibila tocmai pentru ca structurile genetice ale organismului uman obisnuit (mediu) sunt nespecializate si

prezinta, de aceea, o mare plasticitate. Nu natura, ci societatea comanda, în esenta, dezvoltarea personalitatii. Educatia este o functie eminamente sociala.

 

 

Cuvinte cheie: Educație,teorii,sociologice,funcționalism.

 

      La sfârşitul anilor ’60, studiul sociologic comparativ a fost influenţat de abordarea funcţionalistă a cărei preocupare fundamentală era legată de evidenţierea proceselor

de stabilitate în sistemele politice. Abordarea funcţionalistă este reprezentată de Gabriel Almond care a elaborat o serie de articole între 1956 şi 1968, publicate sub titlul

Political Development. Essays in Heuristic Theory. El exprimă esenţa abordării funcţionaliste în trei lucrări fundamentale: The Politics of Developing Areas, (împreună cu

James Coleman), the Civic Culture (cu Sidney Verba) şi Comparative Politics. A Developmental Approach (cu Bingham Powell). În această ultimă lucrare, Almond şi

Powell se reclamă deschis din funcţionalÎn funcţionarea sistemului politic, abordarea funcţionalistă permite distincţia a trei nivele de analiză, relaţia cu mediul său,

funcţionarea internă şi adaptarea şi menţinerea sistemului. În raport cu mediul său, sistemul politic dezvoltă patru tipuri de capacităţi: capacitatea reglativă, extractivă,

distributivă şi aceea de răspuns la cerinţe, presiuni, impulsuri din mediu. ism aşa cum a fost ilustrat acesta în sociologie de Parsons, Merton şi Marion-Levy.

       Inspirându-se din David Easton, Almond şi Powell expun funcţiile de conversie prin care sistemul transformă întrările în ieşiri. În număr de şase, primele patru funcţii

sunt legate de intrări, iar ultimele două de ieşiri: formularea intereselor, agregarea acestora, elaborarea regulilor, aplicarea lor, „adjudecarea” lor şi comunicarea. Funcţia de

articulare a intereselor realizează legătura dintre societate, pe de o parte şi indivizi şi grupuri care îşi formulează cerinţele pe lângă decidenţii politici, cconversie. Modurile

şi stilurile de articulare a intereselor depind de tipurile de structură şi cultură politică. Agregarea intereselor omogenizează, ierarhizează şi simplifică interesele articulate ale

grupurilor, sub-grupurilor şi indivizilor. În prefaţa la lucrarea Politics of Developing Area, Gabriel Almond preciza faptul că rezervă termenul de agregare pentru nivelurile

cele mai largi ale proceselor combinatorii, iar pe cel de articulare pentru formularea intereselor limitate. Prin însumarea intereselor, funcţia de agregare constituie legătura

dintre articularea intereselor şi elaborarea regulilor. În sistemele democratice moderne, articularea intereselor revine structurilor asociaţionale, agregarea este realizată de

partidele politice, iar relaţia guvern-parlament alege varianta optimă din alternativele legislative.

            Procesele care au loc în această zonă a mai fost denumite de Almond şi Powell ca funcţii guvernamentale, adică funcţii de elaborare regulilor, de aplicare a lor şi de

adjudecare sau contencios. Ultima funcţie de output, comunicarea între guvernanţi şi guvernaţi, realizează legătura dintre diversele componente al e sistemului politic

            Funcţiile de menţinere şi adaptare privesc în mod deosebit procesele de recrutare şi de socializare politică. Recrutarea politică constituie procesul prin care se

selecţionează şi se formează personalul care îşi va asuma principalele roluri politice. Socializarea politică este procesul prin care societatea difuzează cultura, valorile şi

cunoştinţele politice, altfel spus ansamblul atitudinilor, a acelor predispoziţii de a reacţiona într-o manieră specifică la diversele situaţii politice.

             Asa dupa cum afirma Durkheim, faptele sociale consta în moduri de a actiona si gândi exterioare individului siînzestrate cu o putere de constrângere în virtutea

careia acestea se impun. Un fapt socialpoate fi recunoscut dupa puterea de constrângere externa pe care o exercita sau este înstare sa o exercite asupra indivizilor. Prezenta
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acestei puteri de constrângere poate fi larândul ei recunoscuta fie dupa existenta unor sanctiuni ca alternativa la neconformarea înraport cu comportamentele dezirabile

social, fie dupa rezistenta pe care faptul social oopune oricaror demersuri individuale care ar tinde sa-l încalce sau ignore.

               Definirea educatiei ca socializare si interactiune conduce astfel la ideea ca atât educatorulcât si educatul se afla concomitent pe pozitii de actor (care produce si

comunicasemnificatii utilizând limbajul) si de obiect (în functie de care este orientata actiuneaceluilalt si propria actiune), fapt ce conduce la plasarea actiunii educationale

sub semnul unor permanente si multiple interactiuni între elev si profesor.

          Funcţionalismul tinde să minimalizeze problemele schimbării sociale  şi devine, astfel, nepotrivit pentru analiza societăţilor industriale moderne. În parte, ca urmare a

acestei deficienţe, o altă teorie, teoria conflictului a început să se bucure de un interes din ce în ce mai crescut în sociologia educaţiei.

        Ambele teorii însă, încearcă să explice cum contribuie educaţia la menţinerea unui statut în societate. Cu toate acestea, nici una, nici cealaltă nu abordează problema

individului, a modului în care situaţiile sociale sunt definite din perspectiva  individului,  şi nici problema interacţiunilor sociale din interiorul unui grup educativ, probleme

care vor fi însă luate în discuţie de o a treia orientare teoretică în sociologia educaţiei.

        Pe de altă parte, Parsons aduce noi argumente pentru tezele lui Durkheim cu privire la funcţia de socializare / integratoare a şcolii : aceasta (şcoala) este prima şi

principala instanţă în care copiii interiorizează valorile-rolurile-normele adulte ca valori-roluri-norme  universale şi  neutre afectiv (spre deosebire de familie şi grupurile de

egali, în care copiii interiorizează valori-roluri-norme particulare şi comportamente instabile, influenţate de stări emoţionale).

       Funcţionalismul a avut în gândirea socială un statut ambiguu, fiind simultan :

- o perspectivă teoretică ce a dominat, în diferite variante, gândirea sociologică şi antropologică de la mijlocul secolului al XIX-lea până în anii 1980 ; deşi nu mai au aceeaşi

forţă, unele teze sunt îmbrăţişate şi astăzi ;

- un mod de gândire care a alimentat ideologii şi decizii politice ; trebuie reamintit însă că orice ideologie şi orice decizie politică e, de regulă, produsul unui mod de gândire

eclectic, în care se combină argumente/justificări de naturi şi origini diverse.
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De la educația nonformală la educația pentru mediu în învățământul preșcolar

 

 

Rezumat: Prin acest articol urmărim să arătăm legătura care există între activitățile specifice educației nonformale și educația pentru mediu. Ne-am propus acest lucru cu

scopul de a demonstra că educația nonformală poate servi drept instrument pedagogic cu ajutorul căruia se poate face o trecere firească spre noile trepte ale cunoașterii

reprezentate de educația pentru mediu. Totodată am căutat ca prin acest demers să arătăm impactul avut de aceste tipuri de educație în învățământul preșcolar.   

 

Cuvinte Cheie: educația nonformală, educația pentru mediu, preșcolari, pedagogie, școală;

 

Introducere

Școala joacă rolul de sprijin, în definirea personalității elevilor. În cadrul acesteia, ei au posibilitatea de a face alegeri, de a le justifica, de a evalua consecințele, ei devin

conștienți de valorile care îi influențează.  La conturarea identității elevilor contribuie și activitățile extrașcolare prin înțelegerea reacțiilor din anumite activități.

Interacțiunile elevului cu mediul sunt necesare, deoarece acestea favorizează dezvoltarea identității copilului. Deosebirile dintre elevi pot fi calitative, sesizând natura și

caracteristicile unor trăsături ale copilului, ori cantitative, sesizând gradul de dezvoltare a unor trăsături sau capacități. În funcție de aceste capacități, se impune abordarea

metodelor folosite și ritmului de lucru.

Construirea unei identități este un proces îndelungat care începe încă din copilărie. Treptat, copiii devin conștienți de poziția pe care o dețin în cadrul familiei și apoi în

societate. În funcție de mediul în care cresc, ei se dezvoltă în feluri diferite, își recunosc propriile valori și ajung să accepte diferențele, fiind deschiși la diversitate.   

 Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă

se folosesc metode şi procedee adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel încât copilul să poată progresa cu mai

multă uşurinţă şi mai temeinic spre o deplină stăpânire a cunoştinţelor”.

De asemenea și Maria Montessori ne îndeamnă să „nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne

permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci, să-i învățăm să se adapteze.”

În acest sens, educația pentru mediu „își are rolul și locul bine stabilit în formarea personalității copiilor. Acest tip de educație urmărește identificarea și cultivarea

corespondenței optime dintre aptitudini, talente, cultivarea unui stil de viață civilizat, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii. Începând de la cea

mai fragedă vârstă, copiii acumulează o serie de cunoștințe punându-i în contact direct cu obiectele și fenomenele din natură”

Activitățile de acest gen au o deosebită influență formativă și au la bază toate formele de acțiuni turistice: vizite, plimbări, excursii.

 

 

Context

 În cadrul activităților organizate în mijlocul naturii, al vieții sociale, copiii se confruntă cu realitatea și percep activ, prin acțiuni directe obiectele, fenomenele, anumite

locuri istorice. De-a lungul celor patru ani de grădiniță, preșcolarii  pot face nenumărate vizite, plimbări, printre acestea numărându-se vizitele la piață, la florărie, la

brutărie, în parc, în pădure, etc. Fiecare dintre aceste vizite însemnă o modalitate nonformală de a învăța ceva nou despre mediul înconjurător, societate și multe alte lucuri

ce pot îmbogăți cultura generală a copiilor dar și trezi interesul față de un anumite domenii.

Pe lângă toate acestea, preșcolarii au ocazia să experimenteze o modalitate nouă de a acumula cunoștințe: excursia. Aceasta contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor

despre frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin acest gen de activități, preșcolarii cunosc locurile în care au trăit,
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muncit şi luptat înaintaşii lor, învăţând astfel să-şi iubească ţara, cu trecutul şi prezentul ei.

Copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi au creat opere de artă diverși scriitori şi artişti. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil,

îi prilejuieşte însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Excursia reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de

pregătire a copiilor și îi ajută să înţeleagă excursiile nu numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act educativ complex, cu rezultate pe

măsură.

În acest context este evident că „plimbările şi excursiile sunt acte didactice importante şi că aceste experienţe trebuie exploatate şi după consumarea lor. Este bine ca la o zi

sau două de la excursie copiii să rememoreze experiențele trăite şi să discute despre ele, imagini, situaţii care le vin în minte, să răspundă la întrebări de genul: „Ce ai

descoperit? Ce ai simţit când ai pus mâna pe el/ea? Cum arăta? Se mişca? Sărea? Se târa? Alerga?”. La plimbare sau în excursie pot fi luate o hârtie, un creion, un aparat de

fotografiat. În timpul excursiilor vor fi încurajați să nu rupă crengi, frunze, flori, doar pentru că sunt frumoase, ori pentru a le mirosi o clipă, ci să le imortalizeze prin desen

sau printr-o fotografie. Desenele, fotografiile, eventualele obiecte luate de la faţa locului (pietricele, frunze, conuri) pot alcătui un jurnal de călătorie, care va fi răsfoit din

când în când de copii.”

Dacă urmărim primele reacţii ale unui preșcolar ajuns într-un parc, vom vedea ce bucurie extraordinară şi sinceră manifestă acesta. Asta pentru că nu este încă „îndoctrinat”

de nevoile societăţii sau de utilitate, el poate vedea frumuseţea exact aşa cum este ea. Sunt imagini care multor adulţi nu le mai spun nimic, dar care lui îi transmit foarte

multe mesaje ale frumosului. Şi atunci copilul începe să colecţioneze: beţişoare, pietricele, alune, conuri de brad sau pin, floricele, scoici, etc.

Această aplecare instinctivă spre frumos și spre natură trebuie încurajată de adulți (părinți, educatoare, învățătoare), întrucât în actuala lume a tehnologiei și consumului, ea

se pierde foarte ușor. „În prezent mulți copii din mediul urban nici nu mai realizează că există natură. Din păcate, lucrurile nu diferă prea mult nici pentru cei din mediul

rural. Dorinţele, aspiraţiile, modul lor de a privi viaţa se leagă aproape exclusiv de oraş şi de tehnologie. Dacă familia și grădinița și ulterior școala nu desfăşoară o activitate

susţinută de cultivare a frumosului sau de îndrăgire a naturii, valorile viitoare ale copilului vor fi unele legate de consum. Adulții au datoria de a-i face pe copii să iubească

natura. Indiferent cât de „tehnici” ar fi, ei trebuie să le ofere o şansă de a cunoaşte natura. O plimbare prin parc, un urcuş pe un deal, o excursie sunt tot atâtea posibilităţi de

a intra în contact cu natura. O experiență trăită în natură, nemijlocit, este foarte importantă pentru un copil, valorând mai mult decât orice explicaţie, imagine colorată sau

film”

 

Concluzii

Fiind profesor pentru ȋnvăţământul preșcolar consider că ȋn această perioadă, se urmărește individualizarea ȋnvăţării copilului, tratarea lor diferenţiată, incurajarea celor care

au nevoie de ajutor, folosirea unor strategii și metode care să scoată la iveală nevoile și capacităţile fiecăruia . Efortul de modernizare a ȋnvăţămantului preșcolar presupune

și implementarea unor strategii moderne ȋn acord cu cele europene dar care să raspundă nevoilor societaţii românești, precum și realităților cotidiene care au dat naștere

noilor educații, dintre care face parte și educația ecologică.

Ȋnvăţământul preșcolar actual urmarește implicarea familiei și a comunităţii ȋn educaţia copilului, responsabilizarea, integrarea preșcolarului ȋn comunitate și chiar

dezvoltarea respectului acestuia față de mediul înconjurător.

 Trebuie de spus că reforma ȋnvăţământului a venit cu  schimbări la nivelul tuturor componentelor curriculumului, de la abordarea conţinuturilor, la programă, finalităţi, 

planuri de ȋnvăţământ la metodologia de instruire. Schimbările ce au venit sunt menite să determine forme variate de comunicare, cooperare și înțelegere între elev, societate

și nu în ultimul rând cu natura.

Principalele tendinţe ale inovaţiei în educația preșcolară sunt efectiv modalităţi  moderne  de  stimulare  a  învăţării  şi dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt

instrumente didactice care favorizează interschimbul  de  idei,  de  experienţe,  de  cunoştinţe,  asigurând  perfecţionarea  şi  optimizarea demersului educaţional.

Comportamentul educatorului este ghidat de asemenea de schimbare și pune ȋn centrul atenţiei copilul, de asemenea el trebuie să asigure un climat educaţional adecvat

pentru o stimulare continuă a ȋnvatarii sponatne și introducerea copilului ȋn climatul mediului social caruia ȋi aparţine.De asemenea, educatorul trebuie să iniţieze proiecte de

parteneriate și programe educaţionale, trebuie să menţină legatura cu familia și cu ceilalţi membrii ai comunităţii locale și să desfășoare cât mai multe activităţi extrașcolare

pentru ai dezvolta inclusiv abilitățile ce țin de educația pentru mediu.
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Ȋnvăţămantul preșcolar actual, pune ȋn centrul sau, copilul. Fiecare copil este o entitate unică la nivel de personalitate și conduită. Preșcolarul ȋnvaţă tot timpul și

experimentează lumea atât din punct de vedere motric, social, lingvistic dar și ludic. Iși poate exprima deschis dorinţele, nevoile, trebuinţele și poate participa chiar și la

alegerea temelor sau a activităţilor.

Ȋn concluzie,  calitatea educaţiei și asigurarea acesteia, nu este optională ci este o cerinţă imperativă a timpului ȋn care trăim.Ȋntr-o lume dominată de inegalităţi și

contradicţii, educaţia poate fi un factor care să apropie ȋntre ele popoarele și să sădească ȋnţelegerea și colaborarea ȋntre oameni. Iar în acest sens, educația pentru mediu o

putem privi ca pe o punte între ce este copilul și ce poate deveni ca om matur.
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Despre ”Reproiectarea curriculum-ului pentru Educația Secolului 21”

 

Rezumat: Secolul 21 stă sub semnul unei rapide schimbări și infuzii de noi tehnologii în procesele de produc-ție, în viața de zi cu zi și în proiectele de calitate a vieții. În

același timp, există o complexitate glo-bală și locală din ce în ce mai mare în structura societăților care ne obligă să revizuim programele noastre de învățare și felul în care

acestea se conectează la piața muncii pentru orizontul lui 2050. Până de curând, transformările în educație se bazau pe răspunsul la întrebare ”cum ?” Dar s-a făcut foarte

puțin pentru a răspunde pe direcția ”CE ?” Educația are mare nevoie de un curriculum inovator, adaptat nevoilor studenților și societăților din secolul XXI. Este relevantă

educația în contextul secolului XXI? Educăm noi studenții să fie versatili într-o lume cu provocări în creștere?  Lucrarea tradusă în limba română  își propune să prezinte

demersurile întreprinse de Centrul pen-tru reproiectarea curriculum-ului, care abordează întrebarea fundamentală despre ceea ce trebuie să învețe studenții secolului XXI.

Cuvinte cheie: curriculum, competențe, caracter, metaînvățare

 

Argument
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Secolul  este caracterizat de apariția multiplelor provocări la nivel social  (schimbări climatice, instabilitate financiară), economic (mondializare, inovare) precum și

individual (locuri de muncă, aspirația spre fericire). Creșterea tehnologică  exponențială  complică și mai mult problemele prin automatizarea tot mai extinsă și

externalizarea  sarcinilor, ceea ce produce  perturbări  în societate.   În acest context, educația rămâne în urma curbei progresului tehnologic [1]așa cum s-a întâmplat în

timpul Revoluției industriale.

Modificări  majore ale curriculum-ului[2] care au avut loc la sfârșitul anului 1800 au constituit un răspuns la creștere bruscă a nevoilor de capital social și uman. Deși  lumea

secolului XXI seamană din ce în ce mai puțin cu cea din trecut, reproiectarea majoră a programelor de învățământ a întârziat. La nivel mondial curricula a fost deseori

modificată, desigur, uneori în mare măsură, dar niciodată nu a fost profund reproiectată pentru toate dimensiunile educației: cunoștințe, abilități, caracter și meta-învățare.

Adaptarea curriculei  la nevoile secolului XXI înseamnă revizuirea fiecărei dimensiuni și interacțiunea lor (figura 1).
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Domeniul 1 CUNOAȘTERE : Ceea ce știm și înțelegem 

Cunoașterea este dimensiunea cea mai dezvoltată în viziunea tradițională a curriculumului și a conţinuturilor. Cu toate acestea, odată cu creșterea cunoștințelor colective,

curriculum-ul nu a menținut cu succes, pasul. Curriculumul actual nu este adesea relevant nici pentru studenți ( fapt reflectat adesea în neimplicarea lor și lipsa motivației

pentru învățare), nici pentru nevoile sociale și economice. Din această cauză  există o nevoie profundă de a regândi semnificația și aplicabilitatea de a preda ceea ce este de

predat  și în același timp, de a găsi un echilibru între teorie și practică.

Disciplinele tradiționale (matematica, științele, limbile materne și străine, științele sociale, artele etc.) sunt, desigur, esențiale. Decizii dificile trebuie însă luate cu privire la 

ce trebuie lăsat mai la urmă,  pentru a permite concentrarea pe tematici mai adecvate (de exemplu, în matematică, mai multe statistici & probabilități și mai puțin

trigonometrie), stimulând concomitent prin acestea cultivarea celorlalte trei dimensiuni (Abilități, Caracter, Meta-învățare). Discipline moderne (cum ar fi  tehnologia și

inginerie, mass-media, antreprenoriatul și afacerile, finanțele personale, bunăstarea, sistemele sociale etc.) răspund cerințelor prezente și viitoare și de aceea ele  trebuie să

fie introduse  ca o parte normală a curriculum-ului, și nu ca activități auxiliare sau opționale.

 

În cadrul domeniului CUNOAȘTERE, interdisciplinaritatea  este un mecanism puternic de legătură  între disciplinele tradiționale și moderne și practicile  care au impact și

accentuează transferul  către  cele trei dimensiuni : abilități, caracter și meta-învățare. Abordarea interdisciplinară a cunoștințelor va  ajuta elevii să facă conexiuni între

concepte, facilitând învățarea de  profunzime.

 

Temele, care includ alfabetizarea globală, alfabetizarea cu privire la mediu, alfabetizarea comunicării, alfabetizarea digitală, gândirea sistemică  și gândirea de proiectare

sunt importante pentru societatea  contemporană și  ar trebui să fie împletite în toate disciplinele, atât în cele moderne, cât și în cele tradiționale. 

De aceea, pentru a lua deciziile dificile de reproiectare, fiecare disciplină va trebui să ia în considerare cele trei domenii prezentate mai jos (pentru exemplificare folosim

matematica) :

1. Conceptele (de exemplu rata schimbării) și meta-conceptele (de exemplu dovada/proba) care sunt adesea transferabile și către alte discipline,

2. Procesele (de exemplu formularea întrebărilor în matematică), metodele (de exemplu raționamentul proporționalității) și instrumentele (de exemplu tabla înmulțirii)

3. Ramurile ( de exemplu matematica discreta), subiectele (de ex. teoria jocurilor) și studiile de caz (de ex. Dilema prizonierului).

Valoarea fiecarei discipline derivă din trei surse:

valoarea  practică : de care elevii vor avea nevoie zilnic în viețile lor, precum și în multe dintre locurile de muncă ale viitorului ; acest aspect trebuie evidențiat prin

intermediul conceptelor prezentate mai sus.

valoarea cognitivă - studierea fiecărei discipline pentru a vedea în ce măsură  poate ea îmbunătăți abilitățile, caracterul și meta-învățarea. adesea  aceasta  este forța

motrice care pune accentul pe anumite discipline ale  curriculum-ului (cum ar fi ideea că matematica îmbunătățește gândirea critică). acest model de învățare de bază trebuie

să fie examinat empiric pentru diferite discipline și competențe, iar  curriculumul trebuie aliniat în consecință.

valoare emoțională : orice disciplină are atât frumusețe interioară, cât și putere implicită pentru a ajuta înțelegerea lumii. acest lucru ar trebui subliniat ca o realizare a

speciei umane și poate servi ca o sursă de motivație pentru elevi. trebuie să fim atenți să evităm ideea că frumusețea unei discipline apare numai după ce aspectele practice și

cognitive au fost predate, pentru că toate cele trei aspecte trebuie învățate simultan, de-a lungul întregii școlarități.

 

Domeniul 2 : COMPETENȚE (ABILITAȚI)[3] : Cum utilizăm ceea ce știm

Abilitățile de ordin superior (cum ar fi cei „4 C”- creativitate, gândire critică, comunicare, colaborare, cunoscute și sub denumirea de „Aptitudinile secolului XXI”[4]) sunt

esențiale pentru însușirea profundă a cunoștințelor, precum și pentru demonstrarea înțelegerii prin performanța dovedită[5]. Cu toate acestea curriculum-ul este deja

supraîncărcat de conținut, ceea ce îngreunează studenții în a  dobândi (dar și profesorii pentru a preda) aceste abilități. În plus, există o lipsă de sprijin pentru educatori în

combinarea de cunoștințe și abilități în pedagogii robuste și experiențe de învățare mai profunde.

Și totuși există un consens global rezonabil cu privire la competențele de nivel maxim[6] și la modul în care diferite metode pedagogice (cum ar fi proiectele) pot influența
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achiziționarea acestora.

 

Domeniul 3 Caracter: Cum ne comportăm și ne implicăm în societate 

Din ce în ce mai mult, nevoia de dezvoltare a calităților dincolo de cunoștințe și abilități este evidențiată în întreaga lume. În general, sunt prezentate trei obiective în ceea ce

privește educația caracterului, care permit :

Construirea unei baze pentru învățarea pe tot parcursul vieții ;

Sprijinirea relațiilor de succes la domiciliu, în comunitate și la locul de muncă ;

Dezvoltarea valorilor și virtuților personale pentru participarea durabilă într-o lume globalizată.

 

Această dimensiune are un set de termeni  foarte diferiți în sfere diferite, făcând consensul și mai dificil. Dimensiunea caracterului cuprinde toți termenii de : agenție,

atitudine, comportament, credință, dispoziție, mentalitate, personalitate, temperament, valoare socială și abilitate emoțională, abilitate non-cognitivă și abilitate de finețe[7].

Caracterul, deși uneori încărcat cu conotații non-educaționale, este totuși un termen concis și cuprinzător care este recunoscut de către toate culturile.

© Charles Fadel / Centrul pentru reproiectarea curriculum-ului – 2015 Toate drepturile rezervate.

Centrul pentru reproiectarea curriculum-ului a sintetizat mai mult de 32 de cadre de analiză, cercetări și feedback[8] din toată lumea, pentru a ajunge la cele șase calități

esențiale ale caracterelor, fiecare cuprinzând o largă gama de termeni înrudiți (tabelul 1) . Aceste calități sunt: mindfulness (concentrare, conștiință), curiozitate,  curaj,

reziliență (capacitatea de a se recupera rapid din dificultăți), etică și conducere, în care toate celelalte calități și concepte pot fi integrate.

Formarea caracterului este probabil  să se întâmple și în activități extrașcolare, cum ar fi în sport, cercetășie, excursii, aventuri etc., care sporesc provocarea.

Componentele caracterului

                                                      Tabelul 1

 

Calitățile esențiale             Calități asociate conceptelor (lista neexhaustivă)

 

 

Conștiință

înțelepciune, conștientizare auto-conștientizare, auto-gestionare, auto-actualizare,

observație, reflecție, compasiune, recunoștință, empatie, atenție, creștere, viziune,

perspecacitate, calm, fericire, prezență, autenticitate, ascultare, partajare,

interconectare, interdependență, unicitate, acceptare, frumusețe, sensibilitate,

răbdare, liniște, echilibru, spiritualitate, existențialitate, conștiință socială, conștiință

multiculturală etc.

 

Curiozitate

spirit deschis, explorare, pasiune, autonomie, motivație, inițiativă, inovație,

entuziasm, minune, apreciere, spontaneitate etc

 

Curaj

bravură, determinare, forță, încredere, asumarea riscurilor, persistență, rezistență,

spirit, optimism, inspirație, energie, vigoare, râvnă, umor fin, umor etc.

 

Reziliență

perseverență, tărie de caracter, tenacitate, ingeniozitate, îndrăzneală, autodisciplină,

efort, diligență, angajament, autocontrol, respect de sine, încredere, stabilitate,

adaptabilitate, gestionarea ambiguității, flexibilitate, feedback etc.

 

Etică

benevolență, umanitate, integritate, respect, dreptate, corectitudine, imparțialitate,

bunătate, altruism, incluziune, toleranță, acceptare, loialitate, onestitate, sinceritate,
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autenticitate, fiabilitate, decență, considerație, iertare, virtute, dragoste, ajutor,

generozitate, caritate, devotament, apartenență, spirit civic, cetățenie, egalitate etc.

 

Leadership

responsabilitate, dezinteres, încredere, îngrijire, altruism, smerenie, modestie,

abilități de relaționare, auto-reflecție, inspirație, organizare, delegare, îndrumare,

angajament, eroism, carismă, urmărire, participare, rol principal,  centrat pe rezultat,

focus,  centrat pe obiectiv, precizie, execuție, eficiență, negociere, consecvență,

socializare, inteligență socială, diversitate, decor etc.

 

Domeniul 4 META-INVAȚARE : Cum reflectăm și ne adaptăm 

            A patra și ultima dimensiune a cadrului CCR le cuprinde și le depășește pe celelalte trei. Meta-învățarea descrie procesele prin care se poate ajusta și reflecta asupra

învățării cuiva. Aceasta include atât metacunoașterea (capacitatea de a prezice, monitoriza și evalua învățarea), cât și însușirea unei mentalități de progres.

                                                                                                                                 

Meta-învățarea este esențială pentru formarea obiceiurile de învățare pe termen lung, învățarea celorlalte trei dimensiuni și asigurarea transferului cunoștințelor, dincolo de

contextul lor inițial.

În acest sens, elevii cei mai de succes sunt adesea angajați într-un cerc productiv și virtuos de meta-învățare. Încurajarea explicită a acestei dimensiuni poate susține într-

adevăr elevii în toate domeniile învățării, în timpul vieții lor active și de-a lungul carierei profesionale. Este cu atât mai important  să consolidăm această dimensiune, cu cât

lumea contemporană cere indivizilor să poată să se adapteze din ce în ce mai mult și mai repede.

 

Exigențele educației secolului  21

Istoric vorbind, inerția este un factor care a influențat în mod tradițional dezvoltarea curriculum-ului, cel puțin la nivel de politică și având în vedere dinamica umană. Pentru

politicile la nivel de sistem, majoritatea țărilor se confruntă cu o instabilitate ciclică, ceea ce face imposibilă orice formă de inovație ambițioasă, din cauza lipsei de

continuitate și a eliminării conținutului învechit. În ceea ce privește dinamica umană, deciziile sunt luate de experți relativ izolați de nevoile lumii reale (și de utilizatorii

acestor chestiuni), progresând prea des printr-o abordare incrementală (denotând o schimbare prea mică, pozitivă sau negativă într-o variabilă cantitativă sau între-o funcție),

uneori chiar prea colegială. Până de curând, transformările în educație se bazau pe răspunsul la întrebare ”cum ?”, lucru lăudabil, de altfel. Dar s-a făcut foarte puțin pe

direcția ”CE ?” Educația are mare nevoie de un curriculum inovator, adaptat nevoilor studenților și societăților din secolul XXI. Este relevantă educația în contextul

secolului XXI? Educăm noi  studenții să fie versatili într-o lume cu provocări în creștere?
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Centrul pentru reproiectarea curriculum-ului abordează această întrebare fundamentală despre ce trebuie să învețe studenții din secolul XXI și intenționează să reunească

 recomandările și activitatea cadrelor didactice și specialiștilor  din întreaga lume.

(Traducere  și publicare realizată cu acordul prof. Charles Fadel fondatorul și președintele Centrului pentru reproiectarea curriculum-ului).
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[2] De asemenea cunoscute ca ”standard”, ”programe” etc., în funcție de țară.

[3] Nu există un cuvânt cu același sens în toate limbile, pentru a acoperi sensul de ”abilități”, ceea cea condus la  un compromis. Poate fi ”competență”, ”a ști să faci

(savoire- faire)”,  ”experiență (proficiencies)” etc.
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[7] Ultimele două nu trebuie utilizate, deoarece conotațiile lor pot fi înșelătoare

[8] Incluzând mai mult de 500 de profesori

Gaidei Cristina Elena

e-mail: cristina.gaidei@yahoo.com

Liceul ”Dr. Lazăr Chirilă” Baia De Arieș, Județul Alba

 

INOVAREA ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE A ISTORIEI ÎN LICEU. EXEMPLE DE BUNE PRACTICI

 

           

            Rezumat: Materialul prezintă caracteristicile învăţării active, principii, metode, consecinţe ale utilizării acestora pentru demersul formativ-educativ, precum şi rolul

cadrului didactic care coordonează activitatea.

          

Cuvinte-cheie: metode active de predare-învățare, cooperare, spirit de echipă, gândire critică.

 

Noile cerinţe ale demersului educaţional impun restructurarea lecţiei de istorie în direcţia folosirii mai frecvente a metodelor interactive de predare-învăţare. Ele schimbă
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rolul profesorului în clasă, acesta devenind moderator al unei dezbateri de idei şi probleme, susţinător al motivaţiei şi interesului elevilor pentru istorie, ghid al elevilor

în procesul de dobândire de noi competenţe, deprinderi şi cunoştinţe. Odată cu deplasarea accentului de pe activitatea profesorului pe cea a elevului, noile metode îi

determină pe elevi să înţeleagă mai bine fenomenele şi faptele istorice, precum și rolul personalităților în istorie, stimulează formarea de opinii personale

argumentate, încurajează atât munca individuală cât şi spiritul de echipă, contribuie la formarea de deprinderi şi atitudini civice durabile. 

Prezentăm, în continuare, patru dintre metodele folosite în cadrul orelor de istorie la clasele de liceu:

a. Mozaicul presupune formarea unor grupuri cooperative, în cadrul cărora fiecare membru al grupului devine expert în anumite probleme propuse spre învățare. Metoda

poate fi frecvent utilizată, datorită multitudinii materialelor care se pot utiliza, în special texte istorice.

1. Se împarte tema principală în 4 subteme. Elevii primesc fișe de text cu secțiunea din tema principală corespunzătoare subtemei.

2. Se împart elevii în patru grupuri de experți, echilibrate sub aspectul abilităților, experienței. Fiecare grup studiază o subtemă din cele 4, folosindu-se de fișele text

pregătite de către profesor. Grupurile își vor pregăti ideile principale, pe care le vor prezenta în următoarea etapă, elevii vor deveni experți ai fișei respective.

3. Se vor forma grupuri noi, care să aibă câte un elev din cele 4 grupuri de experți. Ei își vor explica pe rând, unii altora partea din temă, în ordine logică, în funcție de

modul de împărțire a temei. Aceasta implică cooperarea între membrii grupului, lucrul în echipă, munca independentă. Evaluarea eficienței metodei se poate face prin

prezentarea materialului predat de colegi, prin elaborarea unui eseu, printr-un test, etc. Spre exemplu, la clasa a XII-a, la tema Revoluția de la 1848, se poate utiliza această

metodă pentru analiza documentelor programatice ale revoluției. Profesorul distribuie câte o mapă cu documentele programatice, precizează că fiecărui membru îi revine

spre cercetare câte un document. Se trece la formarea grupelor de experți care vor analiza: 1. Problema economico-agrară; 2. Drepturile și libertățile democratice; 3.

Problema independenței; 4. Problema unirii. După expirarea termenului alocat studiului, se vor întoarce în grupele-matcă unde își vor preda reciproc elementele de conținut

identificate. În final se va realiza un organizator grafic care să cuprindă: numele documentului, locul, data apariției, cele patru probleme analizate, aspect

revoluționar/retrograd al documentului, bazat pe argumente. Tema pentru acasă poate fi: realizarea unui eseu cu titlul Caracterul revoluționar/retrograd al documentelor

programatice.

b. Cubul valorifică activitățile și operațiile de gândire, explorează un subiect din mai multe perspective și oferă o abordare complexă și integratoare. Colectivul clasei este

împărțit în șase grupe care vor primi cerințele de pe fețele cubului: Descrie! Compară! Analizează! Aplică! Asociază! Argumentează! Fiecare grupă prezintă tema din

perspectiva sarcinii pe care a primit-o. Spre exemplu, la clasa a XI-a, la tema Primul război mondial, elevii sunt puși în situația de: a DESCRIE evoluția războiului între anii

1914-1917; a COMPARA forțele militare implicate în război în anii 1914-1915, cu cele implicate în anii 1916-1917; a ASOCIA idee de război cu modul în care a fost

schimbată viața cotidiană; a APLICA cele învățate pe harta fronturilor, marcând cu culori diferite cele două blocuri politico-militare, principalele fronturi și bătălii; a

ARGUMENTA pro și contra intrării României în război. Această metodă dezvoltă capacitățile de analiză, sinteză, aplicare, transfer, argumentare, comunicare ale elevilor,

permite formarea unei imagini de ansamblu asupra problemei.

c. Metoda Frisco propune abordarea unei probleme din mai multe perspective, pe baza interpretării unui rol specific, prin care se acoperă o anumită dimensiune a

personalității, cu scopul de a identifica problemele complexe și dificile și de a le rezolva în mod eficient. După identificarea problemei se stabilesc rolurile: conservatorul,

exuberantul, pesimistul și optimistul, precum și persoanele care le vor interpreta (rolurile pot fi individuale, sau în cazul claselor numeroase, același rol poate fi interpretat de

mai mulți elevi). Fiecare interpretează rolul ales și își susține punctul de vedere în acord cu rolul său, astfel: conservatorul apreciază meritele soluțiilor vechi, pronunțându-

se pentru menținerea lor, fără să excludă posibilitatea unor îmbunătățiri; exuberantul privește către viitor și emite idei aparent imposibil de aplicat în practică; pesimistul nu

are o părere bună despre ceea ce se discută, cenzurează ideile propuse, relevă aspectele nefaste ale oricăror îmbunătățiri; optimistul combate ideile pesimistului, încercând să

evidențieze o viziune reală, concretă și posibil de realizat. În final sunt sistematizate ideile principale și sunt formulate concluziile cu privire la soluționarea problemei

inițiale. Spre exemplu, la clasa a XI-a, la tema Viziuni despre modernizare în Europa sec. XIX-XX, pornind de la cunoștințele deținute cu privire la ideologii politice la

cumpăna secolelor, elevilor le sunt atribuite rolurile, mai sus menționate, prin care încearcă să promoveze valorile și principiile ideologiilor: conservatoare, liberală-

europenistă, socialistă, tradiționalistă, încercând să convingă că ideologia lor este optimă pentru evoluția societății. În acest fel se realizează o reorganizare a ideilor, o

ierarhizare aacestora, pornind de la viziunile lor de dezvoltare a societății, în acest fel, elevii argumentându-și pozițiile și realizând o înțelegere mai profundă a realităților.

Metoda dezvoltă gândirea, imaginația, creativitatea, capacitatea de argumentare și contraargumentare, relaționarea și respectul față de opiniile celuilalt.
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d. Metoda pălăriilor gânditoare este o altă metodă interactivă, de gândire critică, ce presupune interpretarea de roluri de către elevii care își aleg una dintre cele șase

pălării, de culori diferite, cărora le corespund semnificații și modalități de interpretare diferite. Elevii trebuie să cunoască semnificația pălăriilor: pălăria albă  este neutră,

oferă o privire obiectivă asupra faptelor, oferind informații despre subiect; pălăria galbenă oferă o perspectivă pozitivă asupra situației;  pălăria roșie  oferă o perspectivă

emoțională asupra faptelor; pălăria verde exprimă idei noi, oferă o perspectivă productivă asupra situației; pălăria albastră supraveghează bunul mers al lucrurilor; pălăria

neagră oferă o perspectivă sumbră, judecând faptele. Purtătorii pălăriilor trebuie să intre perfect în pielea personajelor, să gândească din perspectiva pălăriei, care poate fi

purtată individual sau în grup. Se lansează cazul ce urmează a fi discutat, se distribuie pălăriile. Concret, metoda poate fi aplicată la o lecție la clasaa X-a, despre România în

primul război mondial, în cadrul căreia se pun în discuție hotărârile Consiliului de Coroană de la Sinaia. Elevii, purtători ai pălăriilor, după lecturarea fragmentului care

evidențiază punctele de vedere diferite discutate, vor prezenta problema, astfel: pălăria albă va începe alocuțiunea folosind formularea: „Faptele și pozițiile discutate de

personalitățile prezente sunt următoarele: socialiștii doresc neutralitate veșnică, naționaliștii, implicarea imediată, alături de Antanta, pentru îndeplinirea dezideratului

național, regele Carol și conservatorul P.P.Carp doresc implicarea imediată alături de Puterile Centrale, pentru respectarea angajamentelor, liberalii doresc neutralitate cu

expectativă militară”; pălăria roșie sintetizează punctul de vedere sub forma: „Sentimentul meu este că poziția liberalilor este cea mai bună pentru că lasă timp pregătirilor

militare și permite implicarea în momentul cel mai prielnic pentru realizarea dezideratului de veacuri al românilor, marea unire”; pălăria neagră începe cu: „Nu e bine

pentru că ne expunem unor pericole imense, prin nerespectarea tratatului cu Puterile Centrale, încheiat în 1883, unui mare risc, acela de a ne afla în direcția de înaintare a

celor două tabere militare implicate în conflict și oricare ar fi poziția, efectele vor fi negative pentru societatea românească”; pălăria galbenă insistă pe latura pozitivă,

evidențiind faptul că: „Beneficiile sunt următoarele: implicarea militară pentru eliberarea Transilvaniei de sub dominație austro-ungară, realizarea statului unitar român,

creșterea prestigiului internațional, apropierea față de statele occidentale”; pălăria verde se gândește la alte alternative posibile: „Ce-ar fi fost dacă România ar fi rămas

neutră pe toată perioada războiului, sau s-ar fi implicat de partea Puterilor Centrale ori s-ar fi implicat imediat de partea Antantei”; pălăria albastră încearcă să rezume

discuțiile și punctele de vedere diferite: „Haideți să concluzionăm, pornind de la realitatea istorică, impactul deciziei Consiliului de Coroană asupra evoluției politico-

militare a României, între anii 1914-1916”. Metoda stimulează capacitatea de a comunica, de a relaționa, de a respecta puncte de vedere diferite, de a înțelege

multiperspectivitatea asupra unui eveniment istoric.

În concluzie putem afirma că ре lângă accеntuarеa caractеrului activ și crеatоr al mеtоdеlоr didacticе, sе imрunе ca utilizarеa acеstоra în рrеdarеa-învățarеa istоriеi să

asigurе о îmbinarе ϳudiciоasă a muncii indереndеntе a еlеvilоr cu activitatеa cоlеctivă. În viziunеa mоdеrnă, mеtоdеlе și tehnicile de învățare trеbuiе cоncерutе și alеsе în

așa fеl încât să-l intrоducă ре еlеv cât mai mult în climatul activității dе cеrcеtarе științifică, adеcvată vârstеi. Рrin urmarе, a instrui și a еduca elevul în șcоală, nu рrеsuрunе,

еxclusiv, să-i transmitеm adеvărul la carе am aϳuns nоi ca рrоfеsоri, ci să-i dеzvоltăm рrорria gândirе, aducând-о, trерtat, рână la gândirеa nоastră. Fоlоsirеa mеtоdеlоr

activе în рrеdarеa-învățarеa lеcțiilоr dе istоriе еstе о cоndițiе imреrativă a așеzării învățământului istоric ре lоcul рriоritar ре carе-l mеrită, dе faрt și dе drерt, rămânând o

problemă stringentă de rezolvat, aceea a dotărilor cu mijloacele necesare.

Strategiile didactice interactive au efecte formative evidente, aspect care nu exclude și posibilitatea manifestării unor limite, în condițiile în care profesorul nu deține solide

competențe de aplicare a acestora în practica didactică.
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Nevoia de ameliorare morală în educația românească „-De unde începem transformarea?”

 

Rezumat: Istoria ultimilor 100 de ani, ne arată că preocuparea pentru moralitate în școală este aproape absentă. De aici, se înțelege nevoia de recuperare urgentă în care

ne aflăm, pentru a putea face față noilor cerințe ale vieții contemporane. Ameliorarea morală poate constitui un proces complex de îmbunătățire la nivelul educației.

Cuvinte cheie: ameliorare morală, formarea caracterelor, valori.

 

Pornind de la teoria expusă de prof. J.Săvulescu, în cartea „Neadaptați pentru viitor-nevoia de bio-ameliorare” (unde propune ca soluție la problemele modernității, bio-

ameliorarea morală), voi propune o regândire a educației, prin transformarea raportării acesteia, la formarea caracterelor umane. Obiectivul urmărit este identificarea

argumentelor principale, care stau la baza nevoii de ameliorare morală, prin educație.

În primul rând, transformarea/ameliorarea morală, prin educație, este un proces de îmbunătățire profundă a atitudinilor morale, o îmbunătățire a componentelor interne ale

omului, din cadrul fenomenului moral și al cărui substrat rezidă în teoria utilitaristă (în care se încadrează această formă de ameliorare).

În al doilea rând, ameliorarea morală are un rol transformațional în devenirea personalității. Îmbunătățirea-ameliorarea morală este posibilă prin „exerciții” de antrenare a

capacităților de observare a elementelor morale (mai întâi),  apoi a capacităților morale de adaptare la schimbare (având în vedere iminența schimbării pe care o trăiește

omul contemporan). Aceste exerciții morale consider că sunt posibile chiar în școală, încă de la vârste foarte fragede (chiar din etapa grădiniței), prin educarea creierului să

identifice și să utilizeze atitudinea morală cea mai potrivită într-o situație dată. Câteva exemple de potențiale „exerciții morale” aplicabile în clasa de elevi ar putea fi:

valorificarea constantă a comportamentelor considerate pozitive, în detrimentul taxării celor negative; acordarea zilnică a timpului pentru reflecție și verbalizarea gândurilor

cu privire la situații trăite (nu fictive); crearea unui climat de încredere între toți participanții (profesor-elev;elev-elev)ș.a..Astfel de obișnuințe morale ar îmbunătății

înțelegerea interumană, ar crește dispoziția individuală pentru empatizare, ar ameliora receptivitatea la trăirile afective și ar sensibiliza condițiile morale dintre oameni (de

unde caracterul global al acestei forme de ameliorare).

Școala românească trece printr-o serie de erori privind sensul pe care îl poartă morala în raport scoietatea. Profesorul Valentin Mureșan, identifică cel puțin două conflicte

mari, prezentate în antiteză: „rădăcina profundă a acestei iluzii(starea educației morale în școlile românești) este incapacitatea de a distinge între a da formă morală ființelor

umane și menținerea lor în cunoștință de cauză pe probleme morale”. Prin urmare, teza implică distincția dintre informare morală și formare morală. Problema formare

vs.informare morală, poate fi atinsă în școală, atunci când educatorii vor fi instruiți să înțeleagă diferențele și să opereze cu ele, astfel încât, la nivelul ficărui individ

(implicat în procesul de învățământ) și al elevilor în genere, să poată fi produse ameliorări morale semnificative social.

Un alt argument principal, pentru susținerea ameliorării, este o reconstituire a argumentului despre care prof. J.Săvulescu discută la începutul cărții: evoluția tehnologică vs.

animalul uman (confruntarea dintre creșterea puterii și creșterea prejudiciilor). În cazul educației, fenomenul este similar: creșterea mijloacelor și a deschiderii pentru

modernizare, vine însoțită de adâncirea fracturii dintre oferta de oportunități și statusul moral al oamenilor care impactează educația. Deși ultimii (aproape) 30 de ani au fost

lipsiți de incidente violente majore, în România, după ieșirea din comunism, iar viața socială a fost reechilibrată, progresul învătământului suferă repercursiuni, care nu își

găsesc rezolvare.

Fiecare schimbare politică a însemnat schimbarea sistemului educațional și s-a încercat, prin reforme, repararea celulelor care funcționau prost, în schimb se cerea raportarea

la noua viziune politică, indiferent de starea oamenilor (practic tendința a fost modificarea forțată, fără a se măsura nivelul de pregătire al oamenilor de a suporta schimbarea

vizată). Trecerea de la un regim la altul, nu este de la sine transformarea imediată a caracterului uman.

Un alt argument, se referă la interdependenţa dintre sfera morală şi sfera educaţiei. Din punct de vedere pedagogic, educația include în sarcinile sale, formarea trăsăturilor
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morale ale individului. Așadar, în scopul ameliorării morale prin educație, sunt importante legăturile dintre rolul educației și posibilitățile concrete de transformare a

caracterului, formând acele laturi ale personalității de care nu ne-am ocupat ( educând „animalul uman” despre care vorbește prof. J.Săvulescu). Conform prof.Săvulescu,

psihologia morală cere corecții urgente, pentru a putea face față condițiilor sociale, iar pregătirea morală naturală este insuficientă pentru a răspunde nevoilor. Soluția

posibilă ar putea fi în favoarea nevoii de ameliorare prin educație, dacă metodele și mijloacele de realizare a educației,  nu s-ar limita la  concepțiile tradiționaliste.

Potrivit studiilor lui Carol Dweck, privind  raportarea proprie la „inteligență (...) și în general, abilitățile”, se profilează două viziuni: viziunea statică și cea „incrementală”.

În cazul primei viziuni, înțelegerea aspectelor ce țin de moralitate și posibilitățile progresului sunt restrânse, în schimb cea de-a doua viziune susține o mai bună

maleabilitate, favorabilă creșterii ființelor umane. Prin viziunea „incrementală” se poate argumenta însăși nevoia de ameliorare morală, prin educație. Pentru că aparținătorii

acestei gândiri nu sunt de acord cu determinismul biologic, „cu teoriile care vizează un caracter înnăscut, natural”, deci o dimensiune fixă a caracterului, putem considera că

aceștia sunt cei mai pregătiți să accepte nevoia de a implementa ameliorarea morală (prin educație).

Alt argument posibil, al susținerii ameliorării morale, este redat de  o altă relație din cadrul educației, ce a dezvoltat un caracter permanent: relația educației cu morala

creștină, tot mai absentă din peisajul școlar, în ultimul timp. Primele forme ale educației au fost răspândite la noi în țară, prin figura preoților, iar o bună parte a istoriei

românilor arată influența puternică a bisericii asupra școlii. Cele două instituții au dintotdeauna o esență comună: „să faciliteze formarea unei viziuni personalizate asupra

lumii”, care să permită omului, adaptarea și integrarea socială. Așadar prin conținutul educației morale religioase, se face un prim pas spre ameliorarea morală, biserica fiind

unul dintre instrumentele de realizare a ameliorării. Ținând seama de „valorile fundamentale ale omului- respectarea drepturilor omului, cultivarea toleranței, libertatea

religioasă și de conștiință(...)”, morala creștină oferă condiții prielnice pentru experiența morală, așadar pentru îmbogățirea reprezentărilor morale, fiind mijloc al

ameliorării.

Tot o argumentare în favoarea ameliorării morale aduce și Thomas Douglas, în cartea „Moral Enhancement- Journal of Applied Philosophy”, prin teza ameliorării „emoțiilor

contra-morale”. Aceast tip de ameliorare vizează întocmai comportamente negative, care potrivit lui Douglas pot fi corectate, în vederea conturării unui comportament nou,

cu efecte pozitive micro și macro, după teoria utilitaristă. Ameliorarea emoțiilor contra-morale, așa cum le denumește autorul, ar fi un pas incipient pentru viața bună,

societate în care relațiile interumane s-ar caracteriza prin valori precum: respect reciproc, empatie, evitarea conflictelor ș.a. Unul dintre exemplele de ameliorare a emoției

contra-morală, folosite în teoria lui Douglas este problema „impulsului de agresiune violentă” (aceast tip de problemă se regăsește la nivelul școlii românești astăzi).

Prin analogie, în școală, această ipoteză funcționează similar: procesul de învățământ prin definiție vizează transformarea unui comportament sau elaborarea unui

comportament nou, în structura individului, iar o educație pentru emoțiile contra-morale, ar putea genera un set de beneficii atât pe plan individual, cât și social. Probleme

precum violența sau discriminarea ar putea fi ameliorate, în condițiile adaptării educației la această teorie.

În consecință, putem înțelege procesul de ameliorare morală, în școală, prin intermediul unei serii de interdependențe relative la ramurile sociale care participă la educație.

Impactul așteptat în urma corecțiilor morale presupune regândirea valorilor la care aderăm și adoptarea unor poziții noi de intervenție, pe care le putem extrage din variate

teorii contemporane. Astăzi lipsa reperelor și contradicția valorică generează în planul educației tulburări care se vor manifesta în timp, asupra întregii societăți, după cum

anunță teoriile utilitariste ale ameliorării morale (ex.teoria bio-ameliorării de la J.Săvulescu).

 Problemele extrem de controversate pe care le ridică teoria bio-ameliorării, au un caracter temperat în ameliorarea prin educație și au avantajul disponibilității. Desigur,

obiecțiile aduse pot fi numeroase și în acest caz: inegalități între indivizi, în lipsa accesului fiecărui copil din România, la educația de calitate; pregătirea profesorilor pentru

astfel de intervenții; lipsa unei infrastructuri etice ș.a.m.d. Cu toate acestea, ameliorarea prin educație, ar însemna o abordare modernă, cu multiple beneficii, neinclusă până

acum în reformele învățământului.
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,,Dinamica grupului social și educația copiilor’’

 

 

Rezumat: Sociologii utilizează termenul de ,,grup” cu înţeles de ,,grup social” şi formaţiune socială. În cadrul formaţiunilor sociale se disting grupuri sociale,

colectivităţi, organizaţii, fiecare făcând parte dintr-o societate globală (formaţiune socială înglobantă). Un grup este format din minimum 2 persoane (diada). Grupurile

sunt conectate prin relaţii sociale: interacţiuni sociale şi influenţa socială în grup.

 

 

Cuvinte cheie: Grup,societate,școală.

     În orice societate există grupuri de un tip sau altul. Grupul social este un ansamblu mai mult sau mai puţin numeros de persoane, însă două sau mai multe persoane aflate

împreună nu formează un grup social. De exemplu: persoanele aflate într-un mijloc de transport în comun nu constituie un grup social. Pentru a fi grup este necesar ca: -

acele persoane să interacţioneze şi - să aibă sentimentul de apartenenţă la grup (sentimentul de « noi »). Exemple de grupuri sociale sunt: cuplurile maritale soţ- soţie,

diadele în care între cele două persoane sunt stabilite relaţii de prietenie, iubire, comunităţile urbane sau rurale, confesiunile religioase, clasele sociale, naţiunile, grupuri de

presiune, grupuri secundare, grupuri de referinţă.

    Studierea grupului este un domeniu relevant pentru psihologia socială, sociologie, ştiinţele comunicării. Autorii consacraţi în acest domeniu sunt: Gustave Le Bon,

Sigmund Freud, Jacob Moreno, Kurt Lewin. Etimologic, termenul „grup” înseamnă în artele frumoase (Italia) mai mulţi indivizi, pictaţi sau sculptaţi, care formează un

subiect (gruppo sau groppo). Sociologii utilizează termenul de ,,grup” cu înţeles de ,,grup social” şi formaţiune socială. În cadrul formaţiunilor sociale se disting grupuri

sociale, colectivităţi, organizaţii, fiecare făcând parte dintr-o societate globală (formaţiune socială înglobantă). Un grup este format din minimum 2 persoane (diada).

Grupurile sunt conectate prin relaţii sociale: interacţiuni sociale şi influenţa socială în grup.[1]                  

 Părinţii formează, se ştie, miezul grupului familial. Absenţa temporară a unuia dintre părinţi, situaţia de deces a unuia sau a ambilor părinţi etc. reprezintă tot atâtea condiţii

cu răsunet diferit asupra mediului familial şi al echilibrului psihic al copilului. în familia adoptivă, de exemplu, alcătuită de obicei din părinţi mai vârstnici şi dintr-un singur

copil, înfiat sau luat sub ocrotire, întreaga afecţiune şi grijă se îndreaptă de regulă spre acest copil; saturat şi plictisit de atâtea atenţii, copilul va adopta atitudinea minimei

rezistenţe faţă de greutăţi, faţă de efort. în familiile disociate, deseori cei doi părinţi, deşi despărţiţi, revendică, în aceeaşi măsură, copilul, fiecare dintre ei căutând să-1

atragă de partea lui şi să-1 instige împotriva celuilalt, pentru a-1 compromite. Impresionante sunt, în această privinţă, cazurile acelor copii deveniţi confidentul unuia sau

altuia dintre părinţi: aflaţi în postura de consolator, de „suport afectiv" al unuia dintre părinţi, aceşti copii îşi dau seama de prăbuşirea condiţiilor securităţii vieţii lor de

familie, ceea ce-i face să devină blazaţi şi neîncrezători în oameni. în cazul copiilor orfani sau abandonaţi, care se află în grija asistenţei publice, cu toată atenţia care li se
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acordă aici, le lipseşte tocmai mediul afectiv familial. De aceea, din rândul acestora se detaşează, uneori, copilul depresiv, descurajat, aflat în continuă căutare de

afectivitate, de încredere şi înţelegere din partea celor din jur. [2]

     În contextul relativizărilor şi deconstrucţiilor de tot felul, religia oferă un orizont de stabilitate, asigură o construcţie a personalităţii într-un mod coerent şi ascendent.

Valorile pe care ea le proclamă nu se supun problematizării şi vulnerabilităţii prin care trec celelalte valori (ale cunoaşterii, ale tehnicii, ale socialului etc.). A-i livra elevului,

la această vârstă, nu numai dubitaţii, ci şi certitudini, constituie o obligaţie a demersului formativ. Educaţia e o operaţie nu numai de deschidere şi permeabilitate

nemăsurată, ci şi de punere în formă, de conturare coerentă în limitele unui dat spiritual. Când de nimic nu mai eşti sigur, totul este posibil, totul poate urma.

 Coeziunea grupului este o condiţie indispensabilă a apariţiei şi acţiunii unor norme comune, acceptate la nivelul grupului şi impuse membrilor săi. Coeziunea poate fi

considerată drept cea mai importantă variabilă de grup, deoarece, tocmai datorită ei  grupul există, se menţine, funcţionează ca o entitate coerentă, relativ de sine stătătoare.

  Coeziunea exprimă gradul de unitate şi integrare a grupului, rezistenţa sa la destructurare. La baza ei stă o serie de forţe interne şi externe, de motivaţii: percepţia

scopurilor, percepţia reciprocă în grup, gradul în care sunt satisfăcute aspiraţiile membrilor.

   În cadrul grupurilor şcolare apar toate aceste caracteristici, putînd fi identificate două categorii de relaţii specifice:

   -unele care se dezvoltă ierarhic, pe axul vertical al şcolii: relaţii elev-lider, elev-profesor,  elev-diriginte, elev-director;

   -relaţii care se dezvoltă pe axul orizontal al şcolii, la nivelul clasei:  elev-elev,  elev-grup.[3]

  Cu prilejul trecerii de la un ciclu şcolar la altul, se înregistrează o serie de particularităţi semnificative, de organizare a claselor de elevi, particularităţi ce constau în aceea

că ele debutează ca grupuri ''în formare''. Asupra acestora vor influienţa condiţiile pedagogice în care se lucrează, precum şi o serie de factori psihosociali, cum ar fi statutul

educaţional anterior, experienţa şcolară dobândită de elevi în grupurile precedente, relaţiile interpersonale anterioare. Drept consecintă, la început, aceste grupuri sunt

eterogene, în interiorul lor putând fi identificate mai multe subgrupuri: subgrupul dominant, majoritar ca număr, caracterizat prin aceea că dispune de obiceiuri şi reguli

unanim acceptate, fiind factorul de prelungire, în timp, a tradiţiilor claselor anterioare; subgrupul secundar, caracterizat prin aceea că se prezintă ca o formaţiune compactă

care încearcă să se opună, neconflictual, subgrupului dominant şi să-şi promoveze proprii lideri; o serie de subgrupuri labile caracterizate printr-un grad redus de

intercunoaştere şi interferenţă afectivă.

       În virtutea dinamicii grupului se constată că,  de la fenomenul de izolare, dominant în primele săptămâni de şcoală, se trece, în etapele următoare, la depăşirea sferei

înguste a relaţiilor intergrupale, la conturarea şi impunerea fenomenului de expansiune afectivă întreg subgrupului.[4]

      De asemenea, se evidenţiază o maturizare pe linia motivelor invocate ca fundament al alegerilor preferenţiale şi pe linia integrării claselor în colectivul unitar al şcolii.

Putem avea de - a face cu o maturizare spontană, care se produce în condiţiile fireşti ale înaintării elevilor în procesul instructiv-[5]educativ, şi, implicit, o maturizare

provocată , obţinută în condiţiile de modificare dirijată a configuraţiei şi coeziunii grupului[6].

   Dinamica grupului subliniază faptul că acesta se află într-o continuă mişcare şi transformare, într-un proces neîntrerupt de acomodare şi adaptare. Această dinamică se

manifestă pe plan intern şi exern. Dinamica internă, intragrupală cuprinde toate transformările ce au loc în structurile grupului, în caracteristicile personalităţilor membrilor

săi. Dinamică externă sau intergrupală face referiri la schimbul ce are loc în cadrul relaţiilor dintre grup şi realitatea socială pe fundalul căreia ființează.

 

 

 

 

[1]Gheorghe BUNESCU, Şcoala şi valorile morale, Ed. Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 1998, p.23

 

[2] Andrei Cosmovici,Psihologie școlară,Editura Polirom,Iași,1996,pag.108

[3] http://www.scrigroup.com/educatie/psihologie-psihiatrie/Psihologia-grupurilor-scolare-52621.php

 

[4] http://www.scrigroup.com/educatie/psihologie-psihiatrie/Psihologia-grupurilor-scolare-52621.php
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               [5] Adrian Neculau,Luminița Iacob,Dorina Sălăvăstru, Psihologie,Manual pentru clasa a X-a,Ed.Polirom,Iași.2000

pag.79

[6] http://www.scrigroup.com/educatie/psihologie-psihiatrie/Psihologia-grupurilor-scolare-52621.php
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Strategii de integrare a elevilor cu C.E.S în ora de limba română

 

Rezumat: Ca şi în cazul celorlalte discipline, ora de limbă şi literatură română, devine prilej de încercare de a dezvolta capacităţile de exprimare orală şi scrisă a elevilor

cu CES. Cele trei competenţe generale nu se pot regăsi în activitatea de zi cu zi a cadrului didactic desfăşurand al unei activităţi ce are în prim plan relaţia cu aceşti elevi.

Întreaga activitate trebuie sa se organizeze in vederea informarii si formarii cadrelor didactice de sprijin / itinerante privind utilizarea corecta a modalitaţilor de proiectare

si implementare a demersului de intervenţie personalizata asupra copiilor cu cerinţe educative speciale, a identificării instrumentelor si a metodelor specifice de lucru

adaptate particularităţilor de vârsta si individuale ale elevilor integraţi, creării premiselor pentru asigurarea unui climat socio-afectiv favorabil dezvoltării armonioase a

personalităţii copiilor cu dizabilităţi.

Rezumat: Educația integrată, Cerințe educative

            Integrarea şcolară este un proces de includere în şcolile de masă obişnuite, la activităţile educative formale şi nonformale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe

educative speciale. Considerând şcoala ca principala instanţă de socializare a copilului (familia fiind considerată prima instanţă de socializare), integrarea şcolară reprezintă

o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, proces care are o importanţă fundamentală în facilitarea integrării ulterioare în viaţa comunitară

prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui proces.

Cerinţele educative speciale desemnează acele nevoi speciale faţă de educaţie care sunt suplimentare, dar şi complementare obiectivelor generale ale educaţiei. Fără

abordarea adecvată acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi de egalizarea şanselor de acces, participarea şi integrarea şcolară şi socială.

În jurul nostru observăm în fiecare zi oameni diferiţi. Aceste diferenţe nu se referă doar la înălţime, forma fizică, conturul feţei, culoarea pielii, ci, mai ales la felul de

manifestare al fiecăruia, la calitatea muncii sale. De asemenea, aceste diferenţe sunt constatate şi la nivel intelectual, nivel de care depinde în cea mai mare măsură reuşita

sau nereuşita unei activităţi.

Fiecare elev este unic şi are valoarea sa, indiferent de problemele pe care le prezintă în procesul de învăţare şcolară. Fiecare copil prezintă particularităţi individuale şi de

relaţie cu mediul, trăsături care necesită o evaluare şi o abordare personalizată. Copiii cu deficienţe au şi ei aceleaşi trebuinţe în creştere şi dezvoltare. Aceşti copii au în

acelaşi timp şi anumite necesităţi particulare, individualizate. Ei sunt diferiţi din punct de vedere al temperamentului, motivaţiilor, capacităţii chiar dacă prezintă acelaşi tip

de deficienţe. Integrarea copiilor cu CES permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către ceilalţi elevi a problematicii şi

potenţialului de relaţionare şi participarea lor la serviciile oferite.

Educaţia integrată se referă la integrarea în structurile învăţămantului general a elevilor cu CES pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării armonioase şi cat mai

echilibrate a acestor categorii de copii.

Educaţia integrată a copiilor  cu CES urmăreşte dezvoltarea capacităţilor fizice şi psihice a acestora care să-i apropie cat mai mult de copii normali; a implementării unor

programe cu caracter colectiv-recuperator, stimularea potenţialului restant ce permite dezvoltarea compensatorie a unor funcţii menite să suplinească pe cele deficitare,

crearea climatului afectiv în vederea formării motivaţiei pentru activitate în general şi pentru învăţare în special, asigurarea unui progres continuu în achiziţia comunicării;
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formarea unor abilităţi de socializare şi relaţionare cu cei din jur; formarea de deprinderi cu caracter profesional şi de exercitare a unor activităţi cotidiene; dezvoltarea

comportamentelor adaptative şi a însuşirilor pozitive ale personalităţilor care să faciliteze normalizarea deplină. Fiecare copil cu CES trebuie să beneficieze de un program

adecvat şi adaptat de recuperare care să dezvolte maximal potenţialul fizic şi psihic pe care îl are. Integrarea urmăreşte valorificarea la maximum a disponibilităţilor

subiectului deficient şi antrenarea în mod compensatoriu a palierelor psiho-fizice, care nu sunt afectate în aşa fel încât să preia activitatea funcţiilor deficitare şi să permită

însuşirea de abilităţi care să înlesnească integrarea eficientă în comunitatea normală, Prin integrare se realizează şi o pregătire psihologică a copilului, care să contribuie la

crearea unor stări efectiv emoţionale corespunzătoare în care confortul psihic este menţinut de satisfacţiile în raport cu activităţile desfăşurate. Raportul relaţiei socializare,

integrare, incluziune are în vedere implicaţiile practice, teoretice ce privesc evoluţia sistemului de organizare a educaţiei speciale şi a pregătirii copiilor pentru integrarea şi

incluziunile în activităţile profesionale şi în colectivităţile sociale.

Există diferite forme de integrare a elevilor cu CES în activitatea didactică, integrarea care presupune construirea unei relaţii de colaborare emoţional-educaţională:

-  integrarea parţială; presupune ca elevii cu CES să desfăşoare doar o parte din timpul lor în şcoală, participând direct doar la anumite discipline, acolo unde pot face faţă;

-   integrarea totală, unde elevii cu CES petrec tot timpul în cadrul organizat, în instituţia de învăţământ acolo unde sunt înscrişi la începutul anului şcolar. Parcurgerea

programului educaţional nu exclude participarea la şedinţele terapeutice, desfăşurate în spaţii speciale, destinate acestui scop;

-  forme de integrare ocazională ce presupune participarea în comun la diferite excursii, serbări, întreceri sportive, spectacole, unde reuşesc sa stabilească relaţii cu ceilalţi

membri ai grupului.

Crearea unui climat favorabil în colectivele de elevi de unde fac ei parte contribuie la dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare. Este bine să se înveţe cu ceilalţi copii, şi nu

separat de ei. Cultura psihopedagogică a cadrului didactic se compune din cunoştinţe de psihologie, pedagogie, metodică, dintr-un ansamblu de deprinderi şi priceperi

practice solicitate de desfăşurarea acţiunii practice.

Procesul integrării şcolare a copiilor cu CES presupune elaborarea şi aplicarea unui plan de intervenţie individualizat, centrat pe folosirea unor modalităţi eficiente de

adaptare a curriculumului şi pe diversificarea ofertelor de învăţare în cadrul lecţiilor. În acest scop, principalele strategii care ar putea fi folosite pentru proiectarea unui

curriculum din învăţământul integrat se referă la :

-   selectarea unor conţinuturi din curriculumul general accesibile şi elevilor cu CES şi renunţarea la alte conţinuturi cu un grad ridicat de complexitate;

-   accesibilizarea întregului conţinut printr-un proces de simplificare, cadrul didactic participant la procesul educativ modificand conţinutul astfel incat sa devina realizabil;

-  diversificarea componentelor curriculumului general prin introducerea elevilor cu CES în activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora.

Parcurgând şi depăşind toate aceste etape, profesorul îşi desfăşoară    activitatea spre a-l determina pe elevul cu CES să se integreze în societate, „să înveţe să înveţe”, pe cât

este posibil şi să-l ajute să depăşească conştientizarea propriilor drame.

Elevii cu CES au, majoritatea, capacităţi intelectuale reduse, suprasolicitând dascălul în găsirea celor mai bune metode de lucru în cadrul lecţiei. Reluarea, repetarea,

elemente mereu prezente în lecţiile cu elevi cu CES, pot afecta calitatea participării active. Aşadar, este mereu necesară identificarea celor mai bune metode pentru ca elevii

cu CES să-şi menţină participarea activă la un nivel optim pentru ca,  în cadrul lecţiei, să nu intervină plictiseala,modificarea conţinuturilor învăţării fiind un proces gradat şi

anevoios, mai ales sub aspectul corelării instruirii cu restul elevilor clasei.

Profesorul trebuie sa dovedească creativitate în conceperea unor materiale auxiliare care sa favorizeze o evoluţie favorabilă a copilului cu cerinţe educative speciale, să

dezvoltare abilităţii de a constitui un portofoliu individual de intervenţie personalizată conform particularitaţilor psiho-individuale ale copiilor integraţi.

Competenţele specifice şi conţinuturile asociate dezvoltă un program educativ complex şi numai pregătirea cadrului didactic determină integrarea acestora în sistemul

educaţional. Vom încerca o trecere în revistă a acestor competenţe specifice pentru a identifica conţinuturile educaţionale realizabile de elevii cu CES:

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare devine realizabilă în măsura în care elevul construieşte mesaje orale diverse, transcrie structuri din texte

cunoscute, aplică principiile ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat. Se observă o imposibilitate a acestora de a crea forme lexicale

corecte, să stabilească sensul unui cuvânt necunoscut prin apel la context, să stabilească rolul categoriilor semantice în textele literare studiate.

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea unor mesaje orale în situaţie de comunicare monologată şi dialogată devine realizabilă în măsura în care se

solicită rezumarea orală a unui text dat. Realizarea orală a unui plan simplu şi dezvoltarea acestuia prin adăugarea ideilor secundare devine item irealizabil deoarece, de cele
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mai multe ori, aceşti elevi îşi pierd atenţia pe parcursul desfăşurării activităţii educative. În ceea ce priveşte utilizarea categoriilor gramaticale învăţate, în diverse tipuri de

propoziţii, dovedesc incapacitate de a asocia fiecărei părţi de vorbire,  categoriile învăţate. Unii dintre ei însă diferenţiază subiectul de predicat şi uneori chiar alcătuiesc

propoziţii respectând cerinţele indicate. Un element notabil îl constituie participarea la diferite situaţii de comunicare, manifestând o atitudine favorabilă progresiei

comunicării.

3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse dovedeşte incapacitatea elevilor cu CES de a diferenţia elementele de ansamblu de cele de

detaliu în cadrul textului citit, de a identifica problema principală abordată. Reuşesc însă să prezinte succint subiectul operei literare fără identificarea momentelor

subiectului într-un text epic şi a procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric.

4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbi române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse devine ineficient realizată; rezumarea

unui text citit, relatarea unor fapte, motivarea unei opinii se produce în texte minime cu grave greşeli de ortografie şi punctuaţie. Se observă incapacitatea elevilor cu CES de

a utiliza un lexic adecvat, de a-şi exprima o opinie, de a se exprima nuanţat. De cele mai multe ori întrebările sunt directe şi dirijate şi răspunsurile pe măsură: scurte şi fără

nuanţă.

Evaluarea elevilor cu CES se realizează diferenţiat faţă de ceilalţi participanţi la lecţie prin evaluări formative şi sumative personalizate, prin itemi care să măsoare o

înregistrare minimă a progresului şcolar prin raportare la cerinţele din curriculum

            Reuşita activităţilor depinde de reuşita dublei abordări a instruirii în interiorul clasei si a relaţiei fundamentale dintre instruire si evaluare.  Pentru ca activităţile să fie

profitabile pentru toţi elevii, dascălul trebuie să găsească calea de mijloc în care instruirea şi evaluarea să aibă atât caracter integrat, cât şi caracter diferenţiat, adaptat la

particularităţile deficienţelor elevilor cu CES, participanţi la procesul educativ. .Raporturile dascălului cu fiecare elev în parte sunt foarte importante. Elevii cu CES au mare

nevoie de a dezvolta relaţii afective cu cei cu care intră în contact social, aspect care vizează calităţile etice şi morale ale dascălului, sub al cărui control se află limita

relaţionării.

Progresul educativ al elevului cu CES depinde de relaţia pe care cadrul didactic de la clasă o stabileşte cu profesorul de sprijin, dându-i permanent informaţii despre punctele

slabe ale acestuia. Intervenţia acestuia permite valorificarea şi insistarea pe cunoştinţele greu asimilabile determinând raportarea la nivelul cunoştinţelor de grup.

Ora de limba şi literatura română devine astfel importantă şi prin relaţia personală care se stabileşte între profesor şi elev, cu încercarea permanentă a primului de a

determina dezvoltarea capacităţii de exprimare a propriilor sentimente, a propriilor atitudini şi, nu în ulitimul rând, a propriei viziuni despre viaţă. 
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Rezumat: Curriculumul adaptat trebuie conceput ca suport specific de formare şi dezvoltare continuă a fiecărui copil indiferent de nivelul lui de dezvoltare. Adaptarea

conţinuturilor curriculumului adaptat are în vedere atât volumul de cunoştinţe, cât mai ales procesele psihice şi particularităţile funcţionale ale sistemului nervos ale

elevilor cu cerinţe educative speciale, în cazul cărora funcţia compensatorie determină o serie de modificări ale reţelelor neuronale de transmitere şi prelucrare a

informaţiilor.

 

Cuvinte cheie: Curriculum adaptat,CES, diferențiat,

 

Adaptarea curriculară are ca punct nodal reforma conţinuturilor învăţământului, obiectivul general fiind: adaptarea şi integrarea activă în viaţă şi societate a copiilor cu

cerinţe educative speciale.

Aceasta vizează:

Recuperarea psihofizică şi intelectuală.

Formarea concepţiei ştiinţifice despre lume.

Dezvoltarea unei gândiri autonome şi a responsabilităţii faţă de integrarea în mediul social.

Educarea valorilor general-umane şi naţionale prin educarea calităţilor: bunătate, dragoste de muncă, umanism, responsabilitate socială etc.

 

Principalele strategii care ar putea fi folosite pentru proiectarea unui curriculum din învăţământul integrat sunt:

 

Selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat copiilor normali, care pot fi înţelese şi însuşite de copii cu cerinţe educaţionale speciale, şi renunţarea  la 

conţinuturi cu un grad ridicat de complexitate.

Accesibilitatea întregului conţinut printr-un proces de simplificare, astfel încât să fie înţeles şi însuşit de copii cu cerinţe educaţionale speciale.

Diversificarea componentelor curriculumului general prin introducerea elevilor cu cerinţe educative speciale într-o varietate de activităţi individuale, compensatorii,

terapeutice, destinate recuperării  şi asigurarea participării lor în mod eficient la activităţile desfăşurate în învăţământul obişnuit.

Pentru deficienţii senzoriali sau fizici, cu intelect normal, adaptarea curriculară se realizează prin extensiune, adică sunt introduse în curriculumul comun o serie de

activităţi suplimentare specifice, care vizează aspecte legate de tipul de deficienţă.

Un curriculum şcolar adecvat pentru elevii cu CES trebuie să pună accent, în principal, pe următoarele domenii:

1. dezvoltarea trăsăturilor de personalitate din domeniul afectiv, motivaţional, caracterial şi al socializării – imaginea de sine, scopurile, interesele, pasiunile, motivaţiile,

concordanţa dintre potenţialul personal, realizări şi valoarea produselor realizate, activităţile individuale şi în grup, gradul de toleranţă şi înţelegere faţă de cei din jur şi faţă

de valorile acestora, echilibrul afectiv, jocul, activităţile de timp liber, responsabilităţile individuale, şcolare, sociale, relaţiile cu colegii şi cu cei din jur, comportamentul,

ţinuta, atitudinile, respectul, sprijinul, controlul agresivităţii, atitudinea faţă de muncă, dezvoltarea autonomiei personale şi sociale etc.;

2. dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală – deprinderile de studiu şi stilul personal de învăţare, învăţarea socială, activităţile extraşcolare de învăţare, atitudinea faţă

de succesul /insuccesul şcolar, procesele gândirii, comunicarea verbală şi nonverbală, orală şi scrisă, cititul, operaţiile aritmetice de bază, modul de rezolvare a sarcinilor

/problemelor, etc.;

3. dezvoltarea conduitei morale, religioase şi a simţului estetic – sistemul de valori morale, atitudinea faţă de valorile religioase, domeniile de interes artistic, atitudinea faţă

de diferite evenimente şi fenomene sociale, gradul de implicare în diferite activităţi cu conotaţie etică sau estetică etc.;

4. dezvoltarea armonioasă a conduitelor psihomotrice – deprinderi psihomotrice de bază (locomoţia, scrisul, gestica, mimica etc.), jocurile dinamice şi exerciţiile fizice,

rezistenţa la efort fizic etc.
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Organizarea şi dirijarea procesului instructiv - educativ este necesar să fie orientat spre aplicarea unui arsenal bogat de activităţi didactice corecţional - recuperatorii, care să

conducă la sporirea eficienţei pregătirii acestor copii pentru activitatea de viaţă şi producere, integrarea lor activă în comunitatea socio-umană actuală.

Având în vedere diversitatea, modul şi particularităţile specifice de învăţare a tuturor copiilor, inclusiv şi a celor cu cerinţe educative speciale, putem trage concluzia, că una

din calităţile esenţiale ale noului curriculum şcolar vizează un grad mai mare de flexibilitate, astfel încât va permite fiecărui copil să avanseze în ritmul său, să fie tratat în

funcţie de capacităţile sale de învăţare.

Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare trebuie să fie structurate pe niveluri şi etape concrete ale învăţământului, cu arii curriculare şi conţinuturi strict

definite, măsurabile prin dimensiuni de evaluare acceptabile, destinate aprecierii juste a nivelului de dezvoltare, inteligenţei, intelectualităţii, moralităţii, umanităţii,

spiritualităţii fiecărui copil, inclusiv şi a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.

Adaptarea curriculumului se poate realiza prin:

1. extensiune (în cazul în care potenţialul intelectual nu este afectat,  de exemplu, copiii cu deficienţe vizuale sau fizice), adică prin introducerea unor activităţi suplimentare

care vizează cu precădere aspecte legate de însuşirea unor limbaje specifice (dactileme, alfabetul Braille, limbajul semnelor etc.) şi comunicare, orientare spaţială, activităţi

de socializare şi de integrare în comunitate, activităţi practice focalizate pe o pregătire profesională adecvată tipului de deficienţă;

2. selectarea unor conţinuturi din curriculumul general, care pot fi înţelese şi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; renunţarea la  conţinuturi cu un grad ridicat de

complexitate;

3. accesibilizarea şi diversificarea componentelor curriculumului general prin introducerea elevilor cu cerinţe educative speciale într-o varietate de activităţi individuale,

compensatorii, terapeutice, destinate recuperării acestora, şi asigurarea participării lor în mod eficient la activităţile desfăşurate în învăţământul obişnuit;

4. folosirea unor metode şi procedee didactice şi a unor mijloace de învăţământ preponderent intuitive care să ajute elevul cu cerinţe speciale să înţeleagă şi să interiorizeze

conţinuturile predate la clasă;

5. folosirea unor metode şi procedee de evaluare prin care să se evidenţieze evoluţia şi performanţele elevilor nu numai în plan intelectual, ci, mai ales, în  plan aplicativ

(gradul de valorificare a potenţialul aptitudinal şi modalităţile de rezolvare a unor probleme tipice de viaţă sau a unor situaţii-problemă, posibilităţile de relaţionare şi

comunicare cu cei din jur, performanţele în plan profesional etc. )

Curriculumul diferenţiat   presupune modalităţile de selectare şi organizare a conţinuturilor, metodelor de predare-învăţare, metodelor şi tehnicilor de evaluare, standardelor

de performanţă, mediului psihologic de învăţare; scopul constă în diferenţierea experienţelor de învăţare şi de adaptare a procesului instructiv-educativ la posibilităţile

aptitudinale şi de înţelegere, la nivelul intereselor şi cerinţelor educaţionale, la ritmul şi la stilul de învăţare al elevului. Această diferenţiere are în vedere, în primul rînd,

specificul potenţialului aptitudinal, dominantele personalităţii şi capacitatea de înţelegere şi prelucrare a informaţiilor /cunoştinţelor dobândite de elev în cadrul procesului

instructiv-educativ. Plecând de la această premisă, putem vorbi aici despre un curriculum individual/personalizat.

            Elaborarea unui curriculum flexibil presupune:

respectarea drepturilor fiecărui copil la instruire şi educaţie pe măsura potenţialului şi capacităţilor sale;

formarea la copilul cu cerinţe educative speciale a unui comportament adecvat, care să permită adaptarea şi integrarea sa socială;

dezvoltarea capacităţilor necesare pentru rezolvarea independentă (în limitele permise de gradul de deficienţă) a problemelor de viaţă, autocontrol în situaţii dificile,

modificarea unor metode şi tehnici de muncă intelectuală care să asigure eficienţa, adaptarea, integrarea şcolară şi socială, accentul fiind pus pe:

dezvoltarea personalităţii copiilor;

dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală;

dezvoltarea conduitei morale, a simţului estetic, dezvoltarea armonioasă a conduitelor motorii.

Pentru elevii cu CES, curriculumul trebuie să aibă ca obiective:

Să permită elevilor să interacţioneze şi să comunice cu o largă deversitate de persoane.

Să permită elevilor să-şi exprime preferinţele, să-şi comunice nevoile, să ia decizii şi să aleagă acele opţiuni după care se conduc sau pe care le respectă ceilalţi oameni.
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Să promoveze capacitatea de a-şi susţine singuri cauza sau de a se folosi de diversitatea sistemelor de susţinere şi sprijin.

să pregătească elevii pentru viaţa de adult, asigurând cel mai mare grad de autonomie posibil şi să-i sprijine în a stabili relaţii de respect reciproc şi dependenţă unii faţă

de ceilalţi.

Să conducă la creşterea gradului de conştientizare şi înţelegere de către elevi a mediului în care trăiesc şi a lumii înconjurătoare.

Să încurajeze elevii să exploreze, să fie curioşi (să cerceteze) şi să caute provocări.

Să le ofere o gamă largă de experienţe de învăţare în fiecare dintre etapele şcolare, potrivit vârstei.

           

            Deci, adaptând/perfecţionând  curriculumul şcolar la necesităţile tuturor copiilor, inclusiv şi a celor cu cerinţe educative speciale, vom avea posibilitatea să

contribuim la integrarea lor şcolară şi socială.
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Studiu comparativ al unui fragment din Legea Învățământului nr. 84 din 24 iulie 1995 și Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 din Legea Educației Național

 

Rezumat: Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 din Legea Educației Naționale reprezintă nu doar o înnoire ci și o schimbare de viziune asupra a ceea ce înseamnă proces de

evaluare în sistemul educațional.

Cuvinte cheie: învățământ, curriculum, legislație

 

            Învățământul românesc a cunoscut, de-a lungul timpului, o serie de legi și legislații care au modificat nu doar ceea ce înseamnă programă școlară, curriculum,

drepturi și îndatoriri ale profesorilor, inspectorilor și directorilor de unități școlare, ci și metodologia de evaluare. S-au lansat discuții privind metodoligiile de evaluare.

Problematica metodelor alternative de evaluare rămâne deschisă, putând fi continuu îmbunătățită și diversificată. Scopul comun, de care trebuie să se țină cont, este cel de

dezvoltare a capacității de autoevaluare la elevi, concomitent cu schimbarea viziunii asupra rolului evaluarii, cel de ameliorare și corectare mai mult decat de sancționare. În

noua lege a învățământului, intrată în vigoare în 2011, se prezintă câteva modificări nu doar la nivel de abordare a metodologiei de evaluare ci și felul în care aceasta este

înțeleasă.

Legea Învățământului din 1995, cuprinde în Titlul IV, capitolul IV, articole de lege cu privire la evaluarea în învățământ, spre deosebire de Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011

din Legea Educației Naționale, unde capitolul 5, „Evaluarea rezultatelor învățării”, este împărțit în două secțiuni:  Secțiunea 1, „Dispoziții generale privind evaluarea” și

Secțiunea a 2-a, „Structura și caracteristica evaluărilor”. Aceste două secțiuni cuprind, la rândul lor, mai multe articole de lege care nu doar prezintă pe scurt, în ce constă
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evaluarea în învățământul românesc ci și care sunt scopurile finale ale procesului de evaluare, respectiv care ar trebui să fie principalii beneficiari ai sitemului educațional.

Astfel, alături de copii, există alți beneficiari, colaterali ca: familia și societatea propriu-zisă care va primi viitorii cetățeni responsabili.

Am ales spre analiza, fragmentul de lege care se referă la evaluare în învățământ.

Astfel, dacă în Legea Educației din 1995, în articolul 148, evaluarea se definește ca sistem și proces, cu o notare specifică de la 10-1, în Legea Educației  din 2011, evaluare

nu mai este un simplu proces de măsurare a cunoștințelor;   

 

Evaluarea nu este un scop în sine. Ea trebuie să conducă la optimizarea întregului proces desfășurat în școală. Se observă aici schimbarea de paradigmă, de viziune asupa a

ceea ce trebuie să fie evaluarea. Ea nu mai reprezintă o măsurare a cunoștiințelor ci mai degraba reprezintă un instrument care se folosește cu scopul de ameliorare a

procesului de învățământ. Elevii, dar și cadrele didactice trebuie să înțeleagă că de acum notele nu mai reprezintă neaparat o recompnsare/ pedeapsă ci mai degrabă aceast

trebuie să funcționeze ca un stimul, ca un instrument folosit în autoeducare. O altă deosebire între cele două fragmente de lege, îl constituie sistemul de notare. Dacă în

Legea Educației din 1995, Art. 148, alineatul (3) se precizează că: „În sistemul național de învățământ și educație, notarea se face, de regulă de la 10 la 1”, cea din 2011,

aduce câteva modificări. Astfel, art. 71, alineatul 3, precizeză: „Rezultatele evaluării se exprimă, după  caz, prin calificative, în învăţământul primar, respectiv prin note de la

1 la 10, în învăţământul secundar şi în învăţământul terţiar nonuniversitar, sau prin punctaje, în mod similar testelor internaţionale”. Se observă diferența de notare.

Învățământul primar nu va mai acorda note cuprinse între 1-10 ci calificative. Notele propriu-zise sunt acordate doar începând cu clasa a V-a a ciclului gimnazial. De

asemenea, se observă și o tendință de imitare a modului de evaluare internațional, prin acordarea de punctaje.

 

Legea învățământului din 2011, spre deosebire de cea din 1995, precizează că „Evaluarea se centrează pe competenţe, oferă feed-back real elevilor şi stă la baza planurilor

individuale de învăţare. În acest scop se va crea o bancă de instrumente de evaluare unică, având funcţie orientativă, pentru a-i ajuta pe profesori în notarea la clasă”. Aici se

precizează exact ce urmărește evaluarea. Ea nu mai este un simplu sistem de verificare a cunoștințelor, ea se dorește a oferi elevilor un feed-back asupra procesului de

învățare, având la bază nevoile, cerințele și capacitățile de învățare a fiecărui elev în parte.

 

Învățământul românesc și-a mutat atenția de pe acumularea și însușirea cunoștințelor pe elev. Elevul devine pionul principal în procesul de învățământ, el devine principalul

beneficiar. De aceea, Art. 72 completează prin alineatul (2): „Un elev cu deficienţe de învăţare beneficiază, în mod obligatoriu, de educaţie remedială”. Cadrele didactice,

împreună cu părinții trebuie să înțeleagă și să-și modeleze activitățile didactice în așa fel încât elevii care au probleme speciale, cu deficiențe de învățare să poată achiziționa

măcar un minim esențial.          

 

Legea Educației din 1995 prezintă mult prea concis legile după care ar trebui să se ghideze un sistem care creează viitori cetățeni și oameni. Legea din 2011 nu doar că

aduce schimbări ci propune și explică de ce sunt atât de utile coexistența metodelor tradiționale alături de cele alternative. În Art. 73 se vorbește despre importanța existenței

unui portofoliu educațional care este „elemental central al evaluării învățării”. Acesta ar fi un instrument efficient atât pentru professor care poate urmări evoluția elevului de

la un anumit punct, dar este foarte util elevului care se poate autoevalua, obiectiv, cu scopul de a-și îmbunătăți performanțele viitoare. Portofoliul nu trebuie văzut ca

singură, unică metodă eficientă de evaluare, el reprezintă o alternativă la evaluarea tradiționala. Acest lucru nu înseamnă că evaluările clasice orale sau scrise trebuie total

înlocuite de cele moderne.

 

Secțiunea a 2-a din Legea Educației din 2011 cuprinde structura și caracteristica evaluărilor. Și la acest nivel se observă o diferență pregnantă în sensul în care legea din

1995 nu precizează, nu descrie în mod clar cum se realizează o evaluare, ce criterii de notare se aplică.

 

Legea din 2011, în schimb, descrie clar, chiar pe nivele de clasă, cum ar trebui să se facă  evaluarea. Dacă în Legea din 1995 „inspectorul şcolar general elaborează, la

sfârşitul fiecărui an şcolar, un raport privind starea învăţământului din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti.   Acest raport se prezintă Ministerului Educaţiei Naţionale,
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prefecturii, consiliului judeţean, consiliilor locale şi tuturor unităţilor de învăţământ din judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti”. (Art. 150, al. (1), Legea Educației 1995),

în cea din 2011, cadrele didactice sunt cele care întocmesc, în baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, un raport cu

privire la diferite competențe urmărite. Astfel, la clasa pregătitoare (un alt lucru nou care apare în legislația din 2011), cadrul didactic alcătuiește un raport de evaluare a

dezvoltării fizice, socioemoţionale, cognitive, a limbajului şi a comunicării, precum şi a dezvoltării capacităţilor şi atitudinilor de învăţare.

La finalul clasei a II-a cerințele se modifică deoarece fiecare şcoală, în baza unei metodologii elaborate de MECTS, organizează şi realizează evaluarea competenţelor

fundamentale: scris-citit şi matematică. Rezultatele evaluărilor sunt folosite pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor. Rezultatele evaluării şi

planurile individualizate se comunică părinţilor elevilor şi constituie documente din portofoliul educaţional al elevului.

 

Pe lângă toate acestea, elevii din clasele a IV-a și a VI-a mai trebuie să susțină o evaluare la nivel naţional a competenţelor fundamentale dobândite în ciclul primar, după

modelul testărilor internaţionale, pentru diagnoza sistemului de învăţământ la nivel primar, respectiv o evaluarea a elevilor prin două probe transdisciplinare: limbă şi

comunicare, matematică şi ştiinţe. Proba de limbă şi comunicare va cuprinde limba română şi limba modernă I, iar pentru elevii din clasele cu predare în limbile

minorităţilor naţionale, şi limba maternă. Rezultatele evaluărilor sunt utilizate pentru elaborarea planurilor individualizate de învăţare ale elevilor şi pentru preorientarea

şcolară către un anumit tip de liceu. Rezultatele evaluării şi planurile individualizate de învăţare se comunică părinţilor elevilor şi sunt trecute în portofoliuleducaţional al

elevului. Se observă că această nouă lege a învățământului cuprinde o abordare mult mai largă și mai explicită a felului în care se vor realize evaluările de la final de an

pentru clasele mai sus menționate. Prin aceste evaluări nu se urmărește doar nivelul de pregătire al elevilor, respective bagajul de cunoștințe acumulat, ci mai degrabă felul

în care a reușit el să-și însușească ceea ce a achiziționat pe parcursul anilor de studio. Desigur, rezultatele vor fi utilizate și cu scopul de a se elabora niște planuri

individualizate de învățare, având scopul de a-i ajuta să se orienteze spre un anume tip de liceu.

 

            Totodată, legea din 2011, conține precizări clare cu privire la felul în care se desfășoară evaluările din învățământul liceal: „Continuarea studiilor din învăţământul

gimnazial în învăţământul liceal este asigurată pe baza unui proces de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională. Numărul de locuri alocate clasei a X-a este cel puţin

egal cu cel al absolvenţilor clasei a IX-a”.(Art. 75, al. 2, Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 din Legea Educației Naționale).

Tot aici se prezintă metodologia de desfășurare a admiterii în liceu sau școală profesională. Astfel: „a) în cazul în care numărul de candidaţi nu depăşeşte numărul locurilor

oferite de unitatea de învăţământ, admiterea se va realiza pe baza portofoliului educaţional al elevului;

b) în cazul în care numărul de candidaţi este mai mare decât numărul locurilor oferite de

unitatea de învăţământ, admiterea se face luând în calcul în proporţie de 70% portofoliul

educaţional al elevului, media de absolvire a învăţământului obligatoriu, precum şi media la

probele de la evaluarea naţională de la sfârşitul clasei a IX-a şi în proporţie de 30% nota obţinută

la proba de admitere stabilită de unitatea de învăţământ.

(3) În cazul mediilor egale, diferenţierea se face pe baza portofoliului educaţional al elevului”.

 

            Legea din 1995 precizează că Rectorul instituţiei de învăţământ superior elaborează, la sfârşitul fiecărui an universitar, un raport privind starea instituţiei de

învăţământ, pe care îl transmite Ministerului Educaţiei Naţionale, prefecturii şi consiliului judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti iar Ministrul educaţiei naţionale

înaintează Parlamentului raportul anual asupra stării sistemului naţional de învăţământ, până la data de 15 octombrie. Concomitent sunt prezentate direcţiile şi priorităţile de

dezvoltare a învăţământului preuniversitar şi superior. Raportul anual se dă publicităţii.

 

            În concluzie, se observă că ceea ce a adus nou Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 din Legea Educației Naționale reprezintă nu doar o înnoire ci și o schimbare de viziune

asupra a ceea ce înseamnă proces de evaluare în sistemul educațional. Consider că Legea Învățământului nr. 84 din 24 iulie 1995 avea nevoie de o schimbare nu doar la nivel

de denumire ci și la nivel de informare, de precizie și claritate. De asemenea, informațiile oferite de aceasta din urmă par a fi lacunare și mult prea concise, pe când noua
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lege a învățământului oferă, cu explicații și detalii, nu doar în ce constă evaluarea ci și metodologii clare privind sistemul de verificare a achizițiilor dobândite de elevi pe

parcursul anilor de studiu.

 

Andreea Szekely,

e-mail: andreea_eva_szekely@yahoo.com,

Şc.Gim. Artemiu Publiu Alexi, Sângeorz-Băi

 

STUDIU PRIVIND MANAGEMENTUL STRESULUI LA COPII ŞI ADOLESCENŢI

 

Rezumat: Una dintre cele mai comune probleme de sănătate mintală este stresul. Societatea în care trăim, profund comercială și orientată spre consum, ne constrânge să

tindem spre o perfecțiune care să fie pe placul celor din jur. Trebuie să arătăm bine, să ajungem la un anumit statut material și, bineînțeles, social. Altfel spus, încercarea și 

dorința de a nu dezamăgi se pot transforma în teama și anxietatea de a nu dezamăgi.

 

Cuvinte cheie: stres, management, chestionar.

 

Nu este de mirare că, sub această presiune, unii dintre noi cedează din cauza lipsei resurselor financiare, sociale și personale care încetinesc eforturile noastre de a satisface

unele  sau cerințe.  Stresul intens sau prelungit are un impact negativ asupra relațiilor noastre, asupra performanței în muncă (sau școală) și poate duce la atacuri de panică

și/sau depresie.

Dincolo de definițiile date de specialiști, stresul s-ar putea defini drept un fenomen psihosocial ce decurge din confruntarea persoanei cu cerințe, sarcinile sau situațiile, care

pot fi percepute drept dificile, dureroase sau având o miză prea mare pentru persoana respectivă.

Stresul și depresia sunt principalele tulburări cu care se confruntă majoritatea adolescenților din ziua de astăzi. Din nefericire, atitudinea lor față de aceste

probleme nu este tocmai cea corectă, și din această cauză, uneori se nasc adevarate tragedii.  Stresul se caracterizează prin sentimente de tensiune, frustrare, grijă,

tristețe și izolare, poate dura de la câteva ore la câteva zile și poate să conducă chiar la instalarea depresiei.  

Adolescența presupune o serie de situații stresante, care pot produce stări de neliniște, agresivitate sau, chiar dimpotrivă, închidere în sine. Se întâmplă de atâtea ori să

auzim, sau chiar să spunem despre noi: „Vai, ce stresat sunt!”. Această expresie, atât de frecvent întâlnită pe buzele oamenilor a devenit leitmotivul secolului XXI. Chiar și

adolescenții de azi sunt supuși unor factori stresanți zi de zi, fie că vorbim despre școală, anturaj sau familie, fie din cauza unor stări stresante preluate din societate, sau de

la televizor.

În condiţiile de normalitate, oamenii trebuie să-şi găsească echilibrul şi răspunsuri noi faţă de situaţii noi. Stresul nu este neapărat un efect negativ şi, de aceea, poate

constitui o greşeală concentrarea doar asupra efectelor sale patologice. Un  nivel moderat de stres poate fi chiar un important factor motivaţional sau poate fi un instrument

în dobândirea unei adaptări dinamice de  noi situaţii.

 

1. Scurte considerații teoretice

Într-un amplu studiu cu privire la sursele de stres (posibili factori stresori), desfășurat în anii 1960 (Holmes și Ralick), majoritatea evenimentelor de viață puse în legatură cu

posibila apariție a stresului (de exemplu: decesul soțului/soției, divorțul, moartea unei rude apropiate, accidente sau boli ale persoanei în cauză, pierderea locului de muncă,

pensionarea, schimbarea situației financiare etc.) au loc în cadrul existenței casnice și sociale, și nu la servici. Stresul reprezinta o reacție personală și subiectivă la

tensiune, deci depinde de percepția fiecărui individ, atât asupra dimensiunii problemei cu care se confruntă, cât și a capacitații personale de a-i face față.
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2. Obiective

 

 Obiectivul general al acestui proiect este identificarea și înțelegerea stării de stres astfel încât atitudinea adolescenților să se modifice, din una fatalistă şi pesimistă, în una

conştientă şi pozitivă.

Obiective specifice:

Să recunoască problema/cauza care creează starea de discomfort/anxietate;

Să descopere mecanisme benefice prin care pot depăși situațiile dificile;

Să identifice  modalități de a gândi și acționa într-o maniera lipsită de stres;

Să cunoască și să folosească tehnici de eliberare de stres;

Să „valorifice” starea de stres în scopul creșterii eficienței în activitate;

 

 

3. Grupul țintă

Grupul ţintă este populaţia adolescentă și adultă, mergându-se pe considerentul că oamenii au rareori posibilitatea de a influenţa evenimentele stresante, tot ce pot face

este               să-şi însuşească nişte strategii adaptative care să-i facă mai rezistenţi la agresiunile psihice/stresante şi mai eficienţi în activitatea profesională, socială și

școlară. Vârsta aproximativă: 14-20 ani.

4. Evaluarea iniţială

 

Datorită faptului că obiectivele principale sunt: îmbunătăţirea cunoştinţelor cu privire la managementul stresului şi conştientizarea importanţei gestionării eficiente a

acestuia, adică informarea grupului ţintă şi schimbarea atitudinii acestuia, ca evaluare iniţială am construit un chestionar de cunoştinţe și atitudini cu privire la modalitatea

de gestionare a situațiilor stresante.

Chestionar

1. Ce este stresul?

2. Cum resimțiți această stare?

3. Resimți stări de neliniște, agitație sau teamă legate de prezentul sau viitorul tău?

4. Ai simțit vreodată înaintea unui examen/ teze că nu te poți concentra din cauza stresului?

5. În condiții de stres, ai impresia ca ești neînțeles de cei din jur?

6. Obișnuiești să devii agresiv când esti stresat?

7. Ești speriat de ideea unui eșec pe plan profesional/familial?

8. Ce faci ca să gestionezi aceste situații de discomfort psihic?

9. Obișnuiești să folosești medicamente ca să faci față situațiilor stresante?

10. Ai simțit vreodată că cedezi sub presiunea stresului, văzând în sinucidere singura scăpare?

 

5. Implementare

 

5.1. Resurse: a) umane: 2 persoane

                      b) materiale: laptop, videoproiector (chestionar, informații despre stres)     
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5.2 Durata : implementarea proiectului se face la nivel de grup, în baza unui workshop care durează în total 2 ore (2 zile).

5.3 Metode și strategii:

Gestionare

Obiective specifice:

Să identifice  modalități de a gândi și acționa într-o maniera lipsită de stres;

Să cunoască și să folosească tehnici de eliberare de stres;

Metode: evaluarea unei situaţii problematice, de stres, problematizarea

Durata: 60 de minute

Mod de desfăşurare: Participanţii sunt confruntaţi cu o situaţie de stres, de genul: „Mama ta vrea să devii medic. Tu vrei să devii artist, dar ea nu este de acord cu alegerea

ta. Ce faci sau ce ar trebui să faci pentru a scăpa de stres și anxietate?”

Participanţii sunt rugaţi să ia o decizie şi să-şi susţină punctul de vedere Se discută pe marginea temei și se prezintă soluții pentru îndepărtarea stărilor de stres.

 

Sunt puternic

Obiective specifice:

 

Să cunoască și să folosească tehnici de eliberare de stres;

Să „valorifice” starea de stres în scopul creșterii eficienței în activitate;

Metode: evaluarea unei situaţii problematice, de stres, problematizarea, discuții în grup

Durata: 60 de minute

Mod de desfăşurare: Participanții sunt grupați câte patru, formându-se 5 grupe egale. Se prezintă o situație: Ești înaintea examenului de final de an. Mai ai doar câteva

zile pentru ca să te pui la punct cu materiile de examen. Mama continuă să ți-l dea ca exemplu pe verișorul tău, care anul trecut a luat 10, cerându-ți să nu o faci de rușine.

Știind că nu mai ai timp, și materie este multă, te panichezi, te sperii și nu știi ce să faci. Cum ai rezolva situația în așa fel încât să dai randament?

Se dă un timp de gândire după care se ascultă soluțiile. Discuția are scopul de a-i face pe tineri să înțeleagă că stresul poate fi de folos în anumite situații pentru a crește

eficiența în muncă.

6. Monitorizare

 

Monitorizarea se va face la faţa locului prin observarea derulării activităţilor şi îndeplinirea condiţiilor şi obiectivelor și, mai ales, pentru a-i face pe tineri să înțeleagă că

stresul nu este neaparat un factor negativ, ci el poate constitui un bun factor motivațional. Din discuții și dezbateri tinerii vor ajunge la această concluzie.

 

7. Evaluare finală

 

Pentru a constata atât nivelul de modificare a atitudinilor, se va readministra chestionarul din etapa evaluării iniţiale şi se va face comparaţia între răspunsurile de dinainte de

implementare a proiectului şi cele de după. S-a observat că grupul care a participat la proiect și-a modificat atitudinea inițială, dovedind că a înțeles că un bun management

al stresului poate adduce rezultate bune în activitatea/ munca întreprinsă.

Detalii ale intervenției

 

Stresul este un fenomen, o boală cel mai des întâlnită în secolul nostru. Proiectul și-a dorit ca participanții să reușească să facă față cu bine situațiilor de stres. Și mai mult
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decât atât să reușească să folosească stările de anxietate în propriul favor.

Ca profesori trebuie să fim primii care să știe gestiona situațiile stresante pentru a-i putea ajuta pe elevii noștri, dacă ar avea nevoie. Fiind stăpâni pe situație, cunoscând

metodele cele mai eficiente pentru prevenirea sau combaterea stresului, putem organiza diferite activități, chiar dezbateri sau problematizări pentru a-i familiariza pe tineri

cu metodele de management al stresului.

Obiectivul de lungă durată este acela de a învăța să prevenim situațiile de stres, sau de gestionare ale lor. Obiectivul general al acestui proiect este identificarea și înțelegerea

stării de stres astfel încât atitudinea adolescenților să se modifice, din una fatalistă şi pesimistă, în una conştientă şi pozitivă. Obiectivele specifice constau în a dezvolta

capacitatea de identificare a stresorilor și alegerea celor mai bune metode pentru îndepărtarea lor, precum și schimbarea atitudinii tinerilor fața de condiția lor pshică.

Proiectul, pe lângă chestionar, a organizat în 2 zile, 2 ore în care s-au organizat dezbateri și problematizări legate de anumite situații frecvente cauzatoare de stres. La

evaluarea finală, s-a dat spre rezolare chestionarul inițial și s-a observat că după activități, participanții au înțeles mai mult din ceea ce înseamnă gestionare a situațiilor

stresante.

 În vederea popularizării rezultatelor proiectului se va realiza o scurtă prezentare a datelor vizavi de importanţa unor măsuri de prevenţie (evaluarea iniţială şi finală va fi

prezentată) pentru ca acest proiect de prevenție să se poată desfăşura la intervale regulate de timp într-un spaţiu adecvat (Școală, Club al elevilor, etc).

 

 CHIȘ LIANA

e-mail: chis.liana@yahoo.com

Școala Gimnazială Silvania

Șimleu Silvaniei, Sălaj

 

Formarea comportamentului moral civic

 

Rezumat: Dascălilor le revine dificila sarcină de a începe formarea deprinderilor moral-civice, o primă condiție pentru a reuși în educație fiind aceea de a iubi copiii.

Individul este pus în relație cu semenii. Trebuința de comunitate se manifestă de la cea mai fragedă vârstă, ea este una din trebuințele primare și fundamentale ale omului.

Educația moral-civică este o activitate necesară și permanentă, nu numai pentru  îndeplinirea de sine a individului, ci și pentru dezvoltatrea societății.

Cuvinte cheie: comportament, morală, civic, comunitate, comunicare, respect

            “Școala trebuie să te învețe a fi propriul tău dascăl, cel mai bun și cel mai aspru.”  - N. Iorga

            Dintre finalitățile educative ale învățământului se află și “formarea unui comportament civilizat și a unor calități morale: cinste, corectitudine, sinceritate, respect față

de părinți, față de oameni în general, față de muncă.” O contribuție deosebită în realizarea acestui obiectiv o are în primul rând educația-civică; ei i se alătură toate celelalte

obiective de studiu din învățământul primar, în scopul dezvoltării libere și armonioase a personalității micului cetățean, în devenirea sa conștientă.

            Un rol important în cadrul conștiinței morale la această vârstă îl au reprezentările morale, expresie concentrată a experienței de viață a copilului. Noțiunile morale

cunosc un proces de clarificare și adâncire continuă, prin delimitarea notelor esențiale de cele neesențiale.Noțiunea de patrie, de exemplu, evoluează de la cunoașterea unor

caracteristici privitoare doar la unele elemente ale sale până la sensul său abstract de mediu geografic, social și cultural. La această vârstă noțiunile morale au încă un

caracter concret, păstrând o notă de intuitivitate. Sesizarea și înțelegerea însă a notelor esențiale ne conferă dreptul să le considerăm elemente raționale, proprii gândirii.

Concomitent cu reprezentările și noțiunile morale încep să se constituie judecățile morale prin elaborarea unor criterii de apreciere a conduitei celorlalți care vor fi folosite și

în autoaprecierea propriei comportări.

            Angajarea elevului în fapte și acțiuni concrete cu subiect moral creează condiții favorabile apariției unor trăiri afective, inițial sub formă de emoții apoi prin stabilirea
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lor sub formă de sentimente morale. Copilul de această vârstă trăiește intens acțiunea morală în care este antrenat. Din această cauză în clasele mici, mai ales, apar

sentimentele morale. Tot acum apar și unele dezacorduri între ceea ce vrea și ceea ce se poate, impulsul afectiv fiind uneori mai puternic. Spre sfârșitul ciclului primar , o

dată cu însușirea criteriilor de apreciere, relația dintre cele două elemente se echilibrează, conduita fiind tot mai mult „luminată” de cunoaștere și “justificată” rațional prin

capacitatea de a discerne tot mai bine între ceea ce este bine sau rău, moral sau imoral.

            Educația moral-civică se desfășoară întotdeauna pe fondul diferitelor influențe morale ce se exercită neorganizat asupra copilului. Ca atare, educația nu poate face

abstracție de aceste influențe, ea trebuind să urmărească valorificarea lor atunci când sunt pozitive, sau anihilarea  lor, atunci cand sunt negative. Copilul este continuu

subiect al unor relații morale, din moment ce face parte  dintr-o colectivitate și se află în contact cu ceilalți, este în orice moment ținta unor influențe morale. Acțiunile

educative se desfășoară în mod organizat și sistematic, urmând scopuri precise și folosind o strategie corespunzătoare. Obiectivul acestei strategii este construirea conștientă

a personalității morale a copilului în concordanță cu imperativele moralei societății noastre.

1.  Explicația morală

La vârsta preșcolară și școlară se cere ca explicația să pornească de la perceperea și observarea unor fapte morale, de la intuirea unor materiale didactice, de la antrenarea

acestor copii în situații reale. Orice explicații pur verbale, fără nicio legătură cu ntuitivul și concretul, nu vor declanșa trăiri afective și ca atare nu vor avea efect asupra

conduitei. Asimilarea conduitei moral-civice nu se face doar din considerente pur cognitive, scopul final fiind acela de a determina o conduită corespunzătoare. Funcția

stimulativă a educației moral-civice ne apare, ca fiind indispensabilă în procesul educației morale.

2. Convorbirea morală – este un dialog sau o discuție între educator și copii prin care se urmărește clarificarea cunoștințelor morale, concomitent cu declanșarea de trăiri

afective din partea copiilor. Avantajul dialogului constă în aceea că valorifică experiența de viață a copilului. Ca atare, inițierea unei convorbiri asupra unui subiect moral

este posibil numai cand copiii dispun de o experiență în legătură cu cele discutate.

Convorbirile morale pot ava ca punct de plecare subiectul unei povestiri, a unui fragment literar, a unui film. Caracterizarea personajelor prin sublinierea unor trăsături

morale îi ajută pe copii să cunoască și să înțeleagă anumite fapte moral-civice, să discearnă între ceea ce este bine și rău, iar prin transpunerea și participarea lar imaginativă

la faptele relatate să trăiască intens din punct de vedere afectiv.

3. Povestirea morală –constă în relatarea și prezentarea, într-o formă atractivă, a unor întâmplări și fapte reale sau imaginare cu semnificații morale, oferind copiilor prilejul

de a desprinde anumite concluzii în legătură cu comportarea lor.

Exemplele directe sunt oferite de persoanele ce se află în anturajul copiilor : părinți, dascăli, colegi, adulți. Aceste exemple acționează nemijlocit asupra copilului prin

relațiile interpersonale cu aceștia. Un loc important îl ocupă exemplul cadrelor didactice, precum și cel al părinților. Valoarea acestor modele rezultă din îmbinarea

judicioasă a autorității lor și afecțiunii, conferindu-le astfel o forță de înrâurire.Cadrele didactice trebuie să selecționeze cu grijă aceste exemple , evitând o laudă exagerată

care ar putea da naștere la invidii din partea colegilor și îngânfare din partea celui prezentat ca model. Exemplele indirecte constau în relatarea și descrierea, cu ajutorul

cuvântului, a unor fapte, a unor ilustrații, a unor acțiuni morale întruchipată de o persoană concretă. Inevitabil, copilul nu intră în contact numai cu exemple pozitive. Viața

este complexă și contradictorie, alături de exemplele pozitive există și exemple negative.Față de acestă situație, atenția cadrelor didactice trebuie orientată în direcția

prevenirii influenței exemplelor negative și a opunerii celor două categorii de exemple cu scopul sublinierii celor pozitive și al diferențierii lor de celelalte. Pentru copiii de

această vârstă respingerea modelelor negative pe baza unei analize raționale nu va avea sorți de izbândă. Corelarea cu modelele pozitive asigură un fond intuitiv

indispensabil diferențierii lor.

4. Exercițiul moral – constă în executarea sistematică a unor fapte și acțiuni, în condiții relativ identice, cu scopul formării deprinderilor și obișnuințelor de comportare

morală, al elaborării și stabilizării trăsăturilor de voință și caracter implicate în atitudinea și conduita morală a copilului.

Exersarea morală presupune crearea unor situații care, repetându-se, să contribuie la realizarea sarcinilor educației moral-civice. Declanșarea acestor situații se face cu

ajutorul cerințelor formulate de o autoritate externă, individuală sau colectivă. Cerințele prescriu modul în care se va desfășura activitatea și condițiile ce vor trebui

respectate. Dintre multiplele forme pe care cadrele didactice le pot utiliza în formularea cerințelor mai semnificative pentru copii sunt: ordinul, dispoziția, îndemnul și

sugestia, rugămintea, stimularea unei activități prin promiterea unei recompense, inițierea de întreceri între elevi, anunțarea perspectivelor.

5. Aprobarea-este o întărire pozitivă de către o autoritate externă, întrucât, declanșând o gamă de trăiri afective, va stimula și intensifica menținerea în continuare a aceleiași
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conduite moral-civice. Aprobarea se realizează prin mai multe procedee: acordul, lauda, evidențierea, recompensa.

6. Dezaprobarea-este forma negativă  a întăririi, de respingere a unor manifestări morale ale copilului. Folosirea ei declanșează trăiri afective negative care îi determină pe

copii să înceteze sau să avite repetarea acțiunii respective. Dezaprobarea îi sensibilizează pe copii în privința respectării cerințelor, a alegerii și adoptării variantelor pozitive

ale comportării.

Dintre procedeele acestor metode pot menționa: dezacordul, observația, mustrarea, admonestarea, avertismentul, pedeapsa.

Secretul bucuriei educației este dat de darul de a convinge, de a se adresa inimii, nu numai minții. Dascălul care se apropie de copii cu iubire și cu simțul dreptății, care îi

ascultă cu bunăvoință, care glumește cu ei, care le insuflă sentimente morale, este cel a cărui autoritate rezistă în timp. Asemenea dascăli își fac simțită influența în întrega

viață ulterioară a copiilor.

 

 

 

Andreea Szekely,
e-mail: andreea_eva_szekely@yahoo.com,

Şc.Gim. Artemiu Publiu Alexi, Sângeorz-Băi
 

Studiu privind școala ca fenomen de inculturație
 

Rezumat: școala este o instanță culturală care promovează și care încearcă să creeze diferite valori. Alături de mediul familial și de colectivul de prieteni, școala este una

dintre instituțiile cu care copilul vine în contact și care îi modelează felul de a fi.

Cuvinte cheie: inculturație, școală, dezvoltare psihologică, mediu cultural

 

Inculturația reprezintă procesul prin care factorii socio-culturali ai mediului de referință modelază și strucutrează individul din punct de vedere psiho-comportamental și

ideologico-valoric (Glava).

 Înainte de a explica și de a exemplifica procesul de inculturație, e nevoie să se facă o investigație care să încerce să răspundă la următoarele întrebări: Cum poate şcoala

răspunde, pe de o parte sistemului valoric tradiţional pe care societatea tinde să îl inculce tinerilor, iar pe de altă parte schimbărilor determinate de principiile democratice,

diversitatea culturală şi transformărilor societăţii contemporane, dar și: cum poate rezista şcoala, ca instituţie dedicată conservării, creării şi transmiterii patrimoniului

cultural al unui popor, presiunii exercitate de societatea contemporană (de factură postmodernă), caracterizată prin cultura de consum, satisfacere imediată a nevoilor, kitsch,

confuzie valorică, lipsa reperelor morale, secularizare şi entropie generalizată?

Factorii psiho-sociali pot fi considerați ca parte componentă a influenței mediului asupra comportamentelor indivizilor. De  aceea se pune, mai departe, întrebarea dacă

fenomenul de inculturație este un proces sau un produs, un rezultat al influenței mediului asupra dezvoltării psiho-sociale a indivizilor. Răspunsul vine din două direcții: pe

de o parte este un proces prin care factorii socio-culturali ai mediului de referinţă modelează şi structurează individul din punct de vedere psiho-comportamental şi

ideologico-valoric și, pe de altă parte, este rezultatul procesului de inculcare, la nivelul indivizilor, a valorilor, normelor, atitudinilor culturale şi sociale ale unei comunităţi.

Consider că primul și cel mai important mediu, factor care contribuie la dezvoltarea copilului îl reprezintă mediul familial. Acesta are o importanța deosebit de mare pentru

dezvoltarea psiho-socială a copilului. Nu doar structura familiei, nivelul intelectual ci și personalitatea și sănătatea membrilor familiei au importanță deosebită. Nu degeaba

„familia este celula de bază a societății”. Copilul ia ca prime modele personalele cu care intră pentru prima dată în contact: păriți, frați, bunici, etc. Este de înțeles

comportamentul unor copii care provin din familii dezorganizate, și mai mult decât atât, diferența este mai mult decât vizibilă între copiii care nu au avut parte de traume

grave produse de mediul familial, și cei care nu au avut.

După familie, următoarea ca importanță este colectivul de prieteni. Colectivitățile în care se încadrează copilul au o influență deosebit de mare asupra dezvoltării psiho-
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sociale. Alegerea grupului de prieteni necesită o oarecare maturitate în gândire și o deosebit de clara capacitate de distingere între ce este bine și ce este rău. De cele mai

multe ori, colectivul de prieteni poate schimba cu 1800 comportamnetul și chiar felul de a fi a unui tânăr.

Pe de altă parte, școala are rolul de a transmite cunoștințe și de a forma deprinderi, dar are și rolul de a forma și de a modela personalitatea elevilor. Unele studii psihologice

au demonstrat că cererea de adaptare a elevilor la exigențele școlii nu ar avea un efect așa de dorit cum l-ar avea încercarea școlii să se adapteze la posibilitățile elevilor. De

asemenea, se consideră că cel mai nociv factor este supraîncărcarea care favorizează oboseala excesivă, dezadaptări școlare, scăderea drastică a motivației pentru activitățile

de învățare.

Prestigiul unei școli se poate analiza ca fiind un teren pe care se manifestă opoziții culturale și, mai mult decât atât este un loc care generează valori, idei noi. Școlile pot

transmite un habitus, (Bourdieu), un set specific de caracteristici încorporate şi transmise prin structurile imanente ale unui câmp educaţional, acestea determină, pe de o

parte, modul în care indivizii percep acel câmp, şi în acelaşi timp, modul în care indivizii acţionează în cadrul acestui câmp specific. Un anumit habitus se formează în

cadrul şcolii, prin socializarea secundară a tinerilor. Pot fi evidenţiate, de-a lungul timpului două mari orientări ale culturii şcolii: orientarea de tip antropocentric, ce afirmă

ca valoare de bază libertatea elevului şi capacitatea sa de auto-adaptare într-un cadru educaţional necoercitiv şi dirijat și orientarea sociocentrică, care consideră ca valori de

bază socializarea şi integrarea socială a elevului, într-un cadru organizat şi structurat conform nevoilor sociale.

De aceea, școala este unul dintre mediile care își pun, saul cel puțin ar trebui să-și pună o amprentă de neșters asupra comportamentului tânărului care frecventează școala.

Ea este cea care modelează comportamente, care propune situații de viață, probleme,  dar și modul în care viitorul absolvent trebuie să se descurce și să rezolve diferite

situații. Aici, nu se transmit doar cunoștințe teoretice, nu se formează doar un fundal teoretic, un bagaj de cunoștințe generale ci și feluri de a fi. Moduri de gândire și

discernere între ceea ce este bine și ceea ce este rău. Consider că profesorii și directorii unităților de învățământ ar trebui să conștientizeze și mai mult faptul că școala nu

este doar un loc în care trebuie să se învețe clasicele materii ci este un loc de educație, un loc care trebuie să modifice, în sensul pozitiv, comportamente.

Elevul ieșit de pe băncile școli trebuie să poarte cu el, ceva mult mai important și mai de folos decât cunoștințe teoretice. Trebuie să aibă cu el, amprenta educației lăsată de

școală asupra sa.

Școala, își propune ca ideal utopic, egalitate a șanselor sociale în sensul în care consideră că toți indivizii care au frecventat școala au aceleași șanse sociale. De asemena, un

alt ideal utopic al școlii este acela că ea reduce fenomenul de inegalitate a șanselor, prin egalizarea șanselor. Realitatea este, însă cu totul alta, în sensul că școala, defapt

adâncește inegalitatea șanselor, iar la finalul studiilor se păstrează sau chiar se adâncesc diferenţele sociale şi indivizii pornesc în viaţă cu şanse inegale. Acest lucru trebuie,

în primul rând conștientizat pentru a se putea lua măsuri de prevenire a fenomenului. Școala ar trebui să fie conștientă de faptul că elevii sunt diferiți nu doar prin capacitate

de învățare și adaptare ci și prin preferințele și interesele pe care le au, interese la care societatea s-ar putea să nu răspundă.

Există patru nivele pe care le putem considera puncte de reper pentru ceea ce reprezintă habitus-ul şi puterea câmpului cultural specific al şcolii (Raportul UNESCO, 1996):

a învăţa să ştii, să cunoşti realitatea trecută, prezentă sau virtuală, a învăţa să înveţi permanent, să-ţi apropii în mod autonom valorile culturale ce există la un moment dat, a

ți le face cunoscute pentru a înțelege importaanța lor; a învăţa să faci, a învăţa să acţionezi ajungând la o competenţă pragmatică într-un anumit orizont de activitate, a învăţa

să faci faţă diverselor şi complexelor situaţii sociale în care tinzi să te integrezi, a învăța să pui în practică teoria cu scopul de rezolva anumite situații; a învăţa să trăieşti

împreună cu celălalt, să fii permisiv şi atent faţă de celălalt, să percepi optim alteritatea şi să devii solidar cu ea în funcţie de circumstanţe, a realiza proiecte în comun şi a fi

gata de a gestiona eventualele conflicte în respectul valorilor pluralismului, al înţelegerii mutuale şi al păcii; a învăţa să fii, să-ţi pui în valoare personalitatea, să o respecți,

să devii capabil de judecată proprie, responsabilă, să trăieşti valorile, să le răspândeşti şi să le amplifici prin propriile acte.

Valorile şcolii reprezintă acele judecăţi de valoare prin care se exprimă preferinţa pentru anumite sisteme axiologice. Consider că transmiterea acestor valori ar trebui să fie

principalele obiective ale școlii, fiind cele mai importante achiziții cu care elevul ar trebui să pornească în viață. Valorile generale care pot fi puse în discuţie la orice nivel al

sistemului educaţional ale învăţământului pot fi structurate în patru categorii, conform abordării precedente a şcolii ca instanţă culturală:

(1) valori sociale: cooperare, responsabilitate, respect faţă de alţii, sinceritate, amabilitate;

(2) valori individuale: onestitate, demnitate;

(3) valori culturale ce vizează comunitatea locală/naţională/mondială: patriotism, conştiinţă naţională, civism, respectul faţă de alte culturi, toleranţa;

(4) valori procesuale: capacitatea de a judeca, a analiza, a evalua corect, a discerne, capacitatea de a hotărî şi a te hotărî, capacitatea de a te adapta etc.
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În concluzie, școala este o instanță culturală care promovează și care încearcă să creeze diferite valori. Alături de mediul familial și de colectivul de prieteni, școala este una

dintre instituțiile cu care copilul vine în contact și care îi modelează felul de a fi. Școala are rolul de a transmite cunoștințe, dar mai mult decât atât are rolul de a forma

deprinderi și de a modela personalitatea elevilor, de a crea acel set specific de caracteristici încorporate şi transmise prin structurile unui câmp educaţional.

 

 

 

Szekely Andreea,

e-mail:andreea_eva_szekely@yahoo.com,

Şcoala Gimnazială A.P.Alexi, Sângeorz-Băi

 

 

Studiu privind abordarea textului liric

 

Rezumat: Lectura repezintă un mijloc de instrucție fundamental ce vizează dezvoltarea intelectuală a fiecărui individ. Abordarea didactică a textului liric presupune

abilitatea profesorului de a-l face pe elev să înțeleagă că liricul trebuie trecut progresiv de la auz, la văz apoi la simțire.

 

Cuvinte cheie: lectura, liric, didactica lecturii, elev;

 

Lectura, ca mijloc de instrucție și educație, are un rol fundamental în dezvoltarea individuală. Cititul constituie o activitate fundamentală pentru întreținerea condiției

intelectuale, îmbogățirea cunoștințelor și a limbajului, pentru cunoașterea indirectă a diferitelor universuri și realitați.

Adrian Marino spune că există diferite tipuri de lectură: lectura-informaţie, lectura-distracţie, lectura-refugiu, văzută ca formă de evaziune, lectura-plăcere, lectura-cultură,

lectura-existenţă. Acestor tipuri li se pot adăuga, cu eventuale suprapuneri, lectura de întreţinere, de îmbunătăţire a profesiei, lectura ca recreere, ca divertisment, lectura-

curiozitate etc. Ca alte forme se pot aminti, lectura-drog şi lectura-tranchilizant, privite ca valori terapeutice.

Şcoala are menirea de a forma un lector competent, care să-şi formeze gustul propriu pentru lectură, astfel încât să fie un cititor activ pe tot parcursul vieţii. Lectura a stat tot

timpul în centrul orelor de limba maternă. Lectura este un proces complex, în care se întrepătrund competențe și deprinderi ale recunoașterii și ale întelegerii simbolurilor

literare. Profesorul este dator să găsească propuneri referitoare la modul în care ar trebui să procedeze pentru a face ca textul literar să funcționeze optim în conștiința

elevului.

Despre crearea unei atitudini pozitive față de lectură, Alina Pamfil spune că: „modelarea atitudinii faţă de lectură este unul din obiectivele cele mai importante şi mai greu

de atins ale orei de limbă maternă. Această zonă didactică oferă soluţii puţine şi carenţe, aşa încât reuşita depinde de creativitatea profesorului şi de modul în care le

corelează pe cele existente.”[1](Pamfil, Limba şi literatura romană în gimnaziu-Structuri didactice deschise, 2003)

Odată cu trecerea timpului s-a modificat nu doar modul de abordare al textului literar ci și tipul de text considerat a fi important în educație.

Istoria didacticii lecturii începe cu o așa-numită viziune tradiționalistă, viziune care a dominat aproape întreg secolul XX. Cunoștințele de vocabular și de gramatică

determinau calitatea comprehensiunii, iar opera literară era „considerată calea regală a educaţiei morale şi civice şi a formării gustului estetic.”[2](Pamfil, Limba şi

literatura romană în gimnaziu-Structuri didactice deschise, 2003). Cea de-a doua etapă începe în anii ’70 și marchează o înlocuire a viziunii tradiționaliste cu un model

comunicativ. Competențele noi așază importanța textului literar alături de cel non-literar. Nevoia de comunicare substituie vechea finalitate care viza formarea gustului

pentru moral și estetic iar didactica lecturii și-a îndreptat atenția spre modul în care elevul lucrează cu informațiile propuse de textul literar.

Actualul domeniul al didacticii lecturii (și literaturii) cuprinde două direcţii distincte: o direcţie legată de teorii ce descriu tipul de text şi o direcţie bazată pe teoriile lecturii,
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teorii ce înscriu textul în orizontul cititorului. Prima direcţie îşi propune: identificarea genului şi a speciei, configurarea structurii, identificarea şi interpretarea semnelor ce

compun textul, etc. Această orientare este de tip francez și ea a dominat didactica romanească în deceniile opt și nouă ale secolului XX. A doua direcţie, caracterizată de

demersuri ce accentuează dimensiunea subiectivă a lecturii, este propusă de varianta americană a teoriilor lecturii.

 Sincronizarea materiei cu modelele americane și europene precum și restabilirea legaturii cu tradiția școlară din prima jumătate de secol s-a realizat abia după anul 2000.

Noile capacități sunt orientate spre formarea unor atitudini și valori. După cum spune și Alina Pamfil, „aceste capacităţi se doresc orientate înspre formarea unor „atitudini

şi valori": cultivarea plăcerii de a citi şi a gustului estetic, stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice, cultivarea sensibilităţii prin receptarea operei literare,

formarea unor reprezentări culturale

privind evoluţia şi valorile literaturii române.”[3](Pamfil, Studii de didactica literaturii, 2006)

Actul lecturii reprezintă un proces activ și personal care implică trei factori: textul, cititorul și contextul lecturii. Ceea ce fascinează în procesul lecturii sunt în primul rând

caracteristicile principale ale procesului. Lectura este o formă de comunicare specială pentru că emițătorul și receptorul nu sunt co-prezenți (asimetrie), rolurile nu se pot

schimba (non-reversibilitate) și receptorul nu are acces direct la contextul creat de emițător cum nici emițătorul nu are acces la mediul receptorului (decontextualizare).

Cercetările au demonstrat că textele ale căror subiecte sunt familiare şi interesante pentru cititor pot fi înţelese mai repede şi mai corect. În abordarea textului literar este

cunoscut faptul că nu toate textele captează atenția elevilor de la prima lectură și de aceea este nevoie de o abordare diferită a acestora. Se poate porni fie de la o discuție

care vizează cunoștințele elevilor despre subiectul respectiv sau părerea lor referitoare la importanța lecturii textului propus. De asemenea, se poate recurge la o lectură pe

roluri sau la jocul perspectivelor de lectură pentru că, după cum spune Alina Pamfil, „lectura schiţei D-l Goe... poate fi făcută din perspectiva unui copil răsfăţat şi ştrengar

sau a unui elev disciplinat şi conştiincios. În aprecierea modului în care elevul a înţeles textul, profesorul trebuie să ţină cont de intenţia de lectură.”[4](Pamfil, Limba şi

literatura romană în gimnaziu-Structuri didactice deschise, 2003)

Din perspectiva didacticii competențelor, cel mai important în triunghiul lecturii este

cititorul, aici elevul.  Elevul trebuie angajat în desfăşurarea unor procese diverse precum și activarea unui proces cognitiv și afectiv. Aceste activități se întind de la

recunoaşterea sensului unui cuvânt sau identificarea  ideii principale dintr-un paragraf, până la configurarea sensului global.

            Este foarte important să se acorde o importanță deosebită elementelor ce influențează din exterior calitatea comprehensiunii: liniștea, claritatea tipăriturii, durata

lecturii, etc.    

            Despre textul liric se știe că este mai dificil de abordat deoarece poezia nu urmărește ceea ce se spune, ca în textele epice sau dramatice, ci modul în care se spune.

Dacă textele dramatice sau epice oferă spectacolul lumii prin personaje și acțiune, operele lirice concentrează în cuvinte esența textului. Alina Pamfil spune că „în poezie,

cuvintele nu intermediază reprezentarea unor lumi, ci formează, ele însele, lumea textului; în poezie cuvintele nu sunt puse în slujba unui alt spectacol, ci sunt, ele însele,

spectacolul.”[5](Pamfil, Limba şi literatura romană în gimnaziu-Structuri didactice deschise, 2003).

             În studirea textului liric există trei etape: etapa comprehensiunii, etapa interpretării și etapa de reflecție. Prima secvență a scenariului didactic include una sau mai

multe lecturi ale textului făcute de elevi sau de profesor. După această primă lectură se cere elevilor reacția imediată și subiectivă la text: „ce părere aveți despre textul dat?”,

„ce gânduri provoacă lectura operei?” etc.

            Etapa interpretării urmărește conturarea semnificațiilor din text. Alina Pamfil, adoptând modelul didacticii franceze și propune mai întâi observarea „feţelor vizibile

ale textului liric” (rimă, ritm, structura strofelor) şi apoi „studierea semnificaţiilor semantice” pe care le dagajă

textul: ipostazele eului liric, descoperirea cuvintelor-cheie, câmpuri semantice, interpretarea figurilor de stil.         

                                                                                                                                    Strategiile de învățare urmăresc felul spunerii („cum”) care va conduce spre substanța

textului liric. Este foarte important de menționat faptul că există o diferență semnificativă între abordarea textului epic și cel liric. Dacă în cazul textelor epice şi dramatice

primul pas al demersului didactic urmărește conturarea lumii reprezentate (acţiune, personaje,

spaţiu şi timp), iar evidenţierea modalităţilor de realizare a lumii ficţionale reprezentă un al

doilea moment, în cazul textului liric, începutul îl va constitui abordarea aspectelor formale (ritm, rimă, stofe, structuri sintactice) şi doar apoi se va trece la conturarea

sensurilor textului.
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           Programa în vigoare urmărește unele noțiuni de teorie literară legată de prozodie precum și noțiuni stilistice. După cum spune Alina Pamfil „paşii parcursului trebuie

să treacă de la poezia auzită, la poezia privită şi apoi la sensurile poeziei.”[6] (Pamfil, Limba şi literatura romană în gimnaziu-Structuri didactice deschise, 2003)                

                                                           

Astfel, studiul rimei poate fi făcută în mod clasic prin oferirea unor exemple care să evidențieze identitatea de sunet din finalul a două sau mai multe versuri. Se formulează

definiția rimei și ca exerciții de fixare se pot propune următoarele: reașezarea unor versuri în așa fel încât să formeze diferite tipuri de rime, exerciții de completare a unor

versuri astfel încât să rimeze, etc. Studiul ritmului se face tradițional, prin despărțirea în silabe a versurilor și identificarea piciorului metric.

În ceea ce privește figurile de stil, studiul acestora se poate face pornind de la niște exemple care să conțină epitete, metafore, personificări, antiteze, hiperbole și comparații.

Alina Pamfil propune ca studiul acestor figuri de stil să se facă pornind de la etimologia termenilor, atrăgând elevilor atenția asupra unor excepții (de exemplu, nu toate

„cuvintele adăugate” sunt epitete). De asemenea, în ceea ce privește personificarea ea spune „sugerez ca exemplele să vizeze un orizont tematic larg (obiecte şi animale,

fenomene ale naturii, idei), iar discuţiile să se refere şi la texte în care personificarea este mult mai mult decât o figură retorică, este perspectiva din care se construieşte un

personaj sau un întreg univers.”[7](Pamfil, Limba şi literatura romană în gimnaziu-Structuri didactice deschise, 2003)

Ultima etapă, cea a reflecției, vizează unele discuții legate de pașii parcurși în timpul orei, reluarea unor subiecte mai dificile care au ridicat probleme sau discuții legate de

anumite particularități ale operei respective.

            Constantin Șchiopu spune în articolul său „Lectura ca demers didactic” că : „implicat în actul lecturii, cu întreaga sa cultură, cu predispoziţiile psihologice de

moment, elevul (cititorul) racordează opera în direcţia propriei sale personalităţi. El poate reconstrui un mesaj cu totul diferit de cel al operei, un altul în care amestecă o

parte a gândirii autorului desprinsă din carte şi alta din gândirea sa.”[8]         (Șchiopu, Lectura ca demers didactic, 2010)
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,,Școala și familia –piloni ai educației copiilor’’

 

Rezumatul articolului: În decursul istoriei, familia, întotdeauna, a îndeplinit un rol decisiv în educarea copilului. În funcţie de statusul social- economic al familiei,

părinţii au demarcat principiile educaţiei familiale ţinând cont de obiceiurile, aşteptările, manierele păturii sociale din care au făcut parte. Şcoala, ca instituţie, de-a lungul

secolelor s-a implicat în instruirea şi educarea tinerilor, dar rolul său, în plan general, a crescut doar în ultimele două secole. În  perioada sus amintită nu se poate vorbi

despre o strânsă colaborare şcoală-familie, fiecare factor şi-a desfăşurat activitatea pe baza principiilor sale fără influenţarea celeilalte părţi.

 

 

Cuvinte cheie: Școala,familia,educație,valori,copi

 

 

Familia crestina este scoala virtutilor. Cea mai buna crestere pe care o pot da parintii copiilor este cea morala si religioasa. Fiecare copil este o fiinta metafizica (Nichifor

Crainic), un mic filozof religios care se roaga cu drag lui Dumnezeu, ii place Biserica, pune intrebari despre lume si viata, vrea sa cunoasca toate, cautand ratiunea ascunsa a

lucrurilor.

Problemele groaznice ale familiei contemporane, care de multe ori esueaza din punct de vedere social, seamana cu oul lui Columb. Se datoreaza faptului ca astazi omul si-a

schimbat prioritatile si valorile. Imaginea, reprezentarea, succesul profesional, dorinta prosperitatii, au schimbat obisnuintele vietii, au distorsionat discutiile sotilor intre ei

pe care copiii le aud de mici, mai ales la varsta la care noi credem ca ei nu inteleg nimic. Anii indelungati ai varstei copilaresti in care mamele se jertfesc pentru a le asigura

o bunastare viitoare, vreme in care cei mici au nevoie doar de mama lor si de tatal, lor si mai ales de mama lor sa fie aproape, sunt ani ce se intorc impotriva noastra[1].

Copiii sunt tot mai putin doriti si asteptati, ca si cum ei ar fi o piedica in calea implinirii tuturor acestor deziderate, numarul lor este strict limitat, la unul, maximum doi, iar

parintii, tatal si mama, acum angajata si aflata in plina afirmare de sine, nu mai acorda relatiei cu acestia aceeasi semnificatie spirituala. Alergand, de multe ori, de dimineata

devreme, si pana seara, tarziu, educatia se transforma in cateva minute de dialog cu acestia, in care nu exista insa timpul necesar pentru ca ei sa isi poata deschide real

sufletul si sa primeasca sprijinul pe care il asteapta si si l-ar fi dorit din partea parintilor, precum si la procurarea, cu effort, a celor strict materiale: hrana, imbracaminte,

incaltaminte, rechizite. Grija fata de educarea sufletului copilului este subordonata preocuparii de cele materiale, astfel incat adeseori parintii devin mai straini copiilor decat

strainii[2].

       Constantin Cucoş merită o atenţie aparte, în acest demers deloc uşor al observării impactului actual şi concret al catehezei Învăţătorului nostru suprem. Iată, bunăoară,

un fragment al descrierii consacrate Mântuitorului: "Iisus Hristos este norma fundamentală, paradigma esenţială de la care se va inspira adevăratul creştin în acţiunile sale.

În măsura în care noi ne livrăm Lui, şi Dumnezeu coboară la noi. Fiţi dar următori ai lui Dumnezeu, ca nişte fii iubiţi (Efeseni 5, 1) - ne cheamă Sfântul Apostol Pavel. Şi

acest travaliu se cere a fi făcut pe cont propriu şi în mod liber, până vom ajunge la unitatea credinţei şi a cunoaşterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârşit, la

măsura vârstei deplinătăţii lui Hristos (Efeseni 4, 13). Iisus Hristos este modelul formator prin excelenţă. Tradiţia ne îndeamnă să-L imităm pe El, să-I urmăm exemplul şi

Creaţi-vă gratuit propriul site web

mailto:theo_2002us@yahoo.com
http://www.webgarden.ro/


1/11/2020 Numarul Curent - Educatiaazi

https://educatiaazi.wgz.ro/meniu/numarul-curent 46/169

nu să fim egalii Lui. Hristos este un model care transcede omul; acesta din urmă pretinde şi caută să-L egaleze, fără însă a atinge statutul Său. Vom face în acest punct

următoarea precizare: observăm că modelul hristic îngăduie o perfecţionare a atributelor umane reale şi nu ne sperie prin intangibilitatea Lui. Spre El au acces toţi indivizii,

indiferent de slăbiciunile şi căderile de circumstanţă. Nimeni nu este împiedicat de nimic în acest urcuş..." [3]

Datoria educarii copiilor cuprinde educatia trupeasca si sufleteasca. Educatia trupeasca inseamna ingrijirea de viata fizica, incepand din momentul nasterii; parintii au

datoria sa-i hraneasca, sa-i imbrace, sa le dea adapost, sa le asigure educatia necesara insusiri unei profesii. Educatia sufleteasca le da copiilor posibilitatea sa-si insuseasca

valorile religioase si morale ale societatii in care traiesc. In cadrul educatiei, purtarea parintilor este decisiva pentru formarea sufleteasca a copilului.

Dar familia nu este numai simburele din care creste obstea (societatea) omeneasca, ci ea este si cel dintai asezamant de crestere morala a omului, neaparat necesar pentru

bunastarea societatii. Familia este rasadnita de virtuti si izvor de intarire morala. In sanul ei isi primeste copilul primele indrumari de viata, care ii raman intiparite in suflet

pentru totdeauna. Caci, daca temelia bunei cresteri a copilului este dragostea si intelegerea firii sale, lucrul acesta se face mai intai si cel mai bine in familie. Numai parintii

au dragoste fata de copiii lor in masura cea mai mare si numai ei au prilej potrivit si indelungat sa inteleaga deplin firea fiecarui copil al lor[4].
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,,ORA DE RELIGIE-IMPORTANȚĂ ȘI ACTUALITATE’’

 

 

Rezumatul articolului :Religia constituie parte integrantă a culturii europene.Nu putem înlocui valorile pomovate  de Religie cu modelele umanismului care se propun in

locul acestei discipline.Uniunea Europeană încurajează prin principiul,,unităţii in diversitate’’ păstrarea identităţii naţionale,şi a valorilor formate de a lungul secolelor. 

Pentru a depăşi criza economică şi chiar de identitate,cred ca Europa are nevoie de o fundamentare spirituală si culturală,cu alte cuvinte, de cultivarea dimensiunii ei

creştine.
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Cuvinte cheie:  Educație,religie,elevi,Europa,creștinism.

 

 

 

           O scurtă analiză a Europei evidentiază rădăcinile sale creştine.Începută inca din primele secole dupa Hristos,creştinătatea Imperiului Roman s-a accelerat dupa edictul

de la Milan din  313 care a acordat libertate noii religii.În 380 imparatul Teodosie cel Mare a proclamat Imperiul Roman creştin pe care l-a divizat apoi între Apus si

Răsărit,lasand moştenire fiilor săi doua capitale:Constantinopol şi Roma.Aşadar creştinismul a născut însăşi noţiunea de Europa,în accepţiunea moderna a termenului şi nu

ca simpla realitate geografică,şi tot el a dezvoltat-o şi a împlinit-o ca pe o comunitate de ţări creştine împărtăşind acelaşi tip de civilizaţie.[1]

         Alexandru Paleologu spunea:,,Mi se pare că,totuşi, a fi europeni e o realitatea mult mai veche decât structurile europene care au cel mult trei sau patru decenii.Europa

este o construcţie creştină,care a început acum mai bine de un mileniu.Şi cine nu ţine cont de asta riscă să aibă(conştient sau inconştient) o poziţie antieuropeana.Pentru că a

fi anticreştin este o atitudine antieuropeană.’’ [2]

          Asa cum se ştie, domeniul cultural şi cel religios intra în competenţa exclusivă a fiecăruia dintre statele membre ale Uniunii Europene, ceea ce explică faptul că nu

există un sistem educaţional unic la nivelul UE şi că nu avem o metodologie unică europeană de predare a religiei în şcolile publice, sau un model general de relaţie între

autoritatea de stat şi instanţele religioase locale. Această diversitate, expresie a unor dezvoltări istorice diferenţiate de la o ţară la alta, sau chiar de la o regiune la alta,

reprezintă o bogăţie majoră a Europei. Însăşi construcţia politică de reunificare a continentului nostru a plecat de la premiza unei diversităţi legitime. Caracterul pozitiv al

diversităţii şi al faptului că unitatea reprezintă o armonie dinamică între identităţi bine precizate se regăseşte pe deplin în proclamarea, la nivelul tuturor instituţiilor

europene, a anului 2008 ca Anul dialogului inter-cultural.[3]

           Nu se poate vorbi despre o cultură şi o civilizaţie europeană fără să se ţină cont de rolul jucat de creştinism în formarea şi dezvoltarea acestei civilizaţii. Biserica, pe

tot parcursul istoriei la care a fost martoră, a reuşit să fie atât pentru Occident cât şi pentru Orient o instituţie importantă, dătătoare de ton în toate sferele vieţii sociale .În

zona de influenţă a Imperiului Bizantin, Biserica era considerată ca şi factor de stabilitate, iar în Occidentul Europei, în primele secole de după căderea Imperiului Roman de

Apus, ea era cea care dădea tonul organizării noilor State.[4]

           În majoritatea statelor Uniunii Europene, cu excepţia Frantei, Religia este disciplina şcolara, sub diferite denumiri: Educaţie religioasă (Austria, Danemarca,

Germania, Grecia şi Irlanda), Educaţie moral-religioasă (Anglia), Morala şi educaţie religioasă (Portugalia), Educaşie religioasă şi morala (Luxemburg), Creştinism, Religie

şi Etica (Norvegia), Religie sau etică (Belgia), Mişcari ideologice religioase (Olanda), Religie (Finlanda, Italia si Spania). Astfel, statele Uniunii Europene promoveaza un

sistem de învăţământ care valorifică potenţialul educativ al Religiei pentru modelarea conduitelor sociale şi individuale. [5]

         În majoritatea ţărilor europene importanţa educaţiei religioase este recunoscută la nivelul politicilor educaţionale,astfel că educaţia religioasă realizată prin cateheză a

funcţionat complementar cu cea din şcoală sau a constituit singura formă de educaţie a Bisericii in special în locaşul de cult.[6]            Pornind de la aceste afirmatii,m-am

gandit ca sa realizez un studiu  in ceea ce priveste educatia religioasă în două ţări care fac parte din Uniunea Europeană: Spania şi Grecia.

        Educaţia religioasă propune valori constante, revelate, care, odată interiorizate, au şi rolul de a unifica toate valorile cuprinse de conştiinţa omului. Ea este importantă

pentru copii atât ca sentiment, cât şi ca logică de explicare a lumii.Ea le propune modele vii de bunătate şi sfinţenie, necesare în viaţa personală şi  chiar comunitară.[7]

         Religia constituie parte integrantă a culturii europene.Nu putem înlocui valorile pomovate  de Religie cu modelele umanismului care se propun in locul acestei

discipline.Uniunea Europeană încurajează prin principiul,,unităţii in diversitate’’ păstrarea identităţii naţionale,şi a valorilor formate de a lungul secolelor.  Pentru a depăşi

criza economică şi chiar de identitate,cred ca Europa are nevoie de o fundamentare spirituală si culturală,cu alte cuvinte, de cultivarea dimensiunii ei creştine.
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UTILIZAREA SISTEMULUI AeL

ÎN ORELE DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ LA LICEU

 

Rezumat: Utilizarea instrumentelor TIC în școală a devenit o cerinţă obligatorie a procesului educațional contemporan. Platformele e-learning contribuie la creșterea

performanței școlare, oferind o alternativă modernă și atractivă pentru elevi și profesori în cadrul procesului de predare-învăţare-evaluare. Sistemul AeL permite

desfășurarea unor lecții interactive, atât prin conținutul deja existent (48 de lecţii proiectate pentru orele de literatură), cât și prin lecții create de către profesori prin

intermediul platformei educaționale AeL.

           

            Cuvinte cheie: TIC, e-learning, AeL, limba și literatura română.

 

 

Dezvoltarea în ritm accelerat a tehnologiilor informaţiei şi comunicării din ultimii ani a avut un deosebit impact, aducând schimbări fundamentale în societatea

contemporană. Noţiunile de „societate informaţională” şi „societate bazată pe cunoaştere” sunt folosite pentru a desemna o nouă etapă a civilizaţiei umane, care permite

accesul pe scară largă la informaţie, implicând multiple dimensiuni: socială, culturală, economică, ambientală. În acest context, utilizarea tehnologiilor informatice şi

comunicaţionale în școală a devenit o cerinţă obligatorie a procesului educaţional. Astfel, au fost introduse metode moderne de predare-învăţare-evaluare, specifice societăţii

informaţionale, dovedindu-se pe baza unor studii şi proiecte experimentale că utilizarea e-learning împreună cu tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor oferă posibilitatea

creşterii performanţei în procesul educaţional. În prezent, e-learning-ul este adoptat  pe scară largă în instituţiile de  învăţământ, graţie avantajelor oferite de posibilitatea

instruirii continue, precum şi a celor legate de larga aplicabilitate în cadrul unor organizaţii diverse.[1]

             Reforma sistemului de învățământ în România a integrat şi o componentă referitoare la utilizarea tehnologiei informatice şi comunicaţionale în procesul de predare-

învăţare-evaluare. În acest sens, în anul 2001 Ministerul Educaţiei a iniţiat SEI - Sistemul Educaţional Informatizat, având ca principal obiectiv introducerea resurselor

IT&C în şcolile româneşti. Se urmărea aducerea nivelului de informatizare a educaţiei la standarde europene, acces la calculatoare pentru fiecare elev şi profesor. Şcolile au

fost dotate cu laboratoare computerizate, cu scopul de a crește calitatea procesului educaţional.

            Sistemul AeL (Advanced eLearning) reprezintă una dintre componentele programului SEI în România. În sens larg, prin e-learning se înţelege totalitatea situaţiilor

educaţionale în care se utilizează semnificativ mijloacele TIC. Termenul, preluat din literatura anglo-saxonă, a fost extins de la sensul primar, etimologic, de învăţare prin

mijloace electronice, referindu-se în prezent la aria de intersecţie a acţiunilor educative cu mijloacele informatice moderne.[2] Soluţia educaţională AeL a fost implementată

în peste 15.000 de laboratoare, distribuite unităţilor de învăţământ în cadrul proiectelor de informatizare a şcolilor. Pe lângă instalarea propriu-zisă a programului în

laboratoare, s-a efectuat şi o instruire a cadrelor didactice, asigurându-se suport tehnic şi transmiterea materialelor educaţionale.

Platforma AeL este proiectată în sistem multi-strat, folosind o aplicaţie client standard, de tip browser web, şi un server de aplicaţii bazat pe platforma Java şi permite

vizualizarea şi administrarea a numeroase tipuri de conţinut educaţional, precum: materiale interactive, simulări, experimente, tutoriale, exerciţii, jocuri educative. Printre

caracteristicile generale ale platformei pot fi amintite interfaţa prietenoasă, adaptabilă, diferenţiată în funcţie de tipul de utilizator, grupurile din care face parte şi drepturile

de acces. Sistemul dispune de o bibliotecă de materiale educaţionale, care acţionează ca un gestionar de materiale, fiind adaptabilă, configurabilă, indexabilă şi permiţând o

căutare facilă.[3] Biblioteca virtuală este o bază de depozitare şi gestionare a conţinutului educaţional, permiţând crearea structurii directoarelor materialelor didactice şi a

drepturilor de acces asupra lor, crearea lecţiilor şi a resurselor necesare, crearea testelor, adăugarea de noi resurse prin editoarele încorporate, asamblarea componentelor unei

lecţii.

            Lecţiile interactive în sistem AeL oferă profesorilor posibilitatea de a completa metodele de predare tradiţionale, motivând în acelaşi timp elevii prin îmbinarea mai

multor tehnici de învăţare. Librăria virtuală AeL cuprinde peste 16.000 obiecte individuale de învăţare, la 21 de materii, fiind implementat în mai mult de 15.000 de şcoli şi

utilizat de peste 7 milioane de beneficiari la nivel mondial.[4] Lecţiile în sistem AeL abordează învăţarea centrată pe elev, fiecare unitate de învăţare ajutând elevii să
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exploreze, să descopere, să găsescă soluţii, să îşi construiască propriul bagaj de cunoştinţe şi să formuleze concluzii, punând accent pe cunoştinţele operaţionale, de învăţare

prin acţiune şi de dezvoltare activă a structurilor cognitive.

            Ca orice sistem de e-learning, AeL prezintă o serie de avantaje, dar şi câteva dezavantaje. Printre avantajele  acestui tip de învăţare se numără accesibilitatea,

flexibilitatea, confortabilitatea, prezentare concisă şi selectivă a conţinutului educaţional, individualizarea procesului de învăţare (fiecare elev are propriul ritm şi stil de

asimilare, parcurgerea cursurilor putându-se realiza treptat şi repetat, beneficiind de un feedback rapid şi permanent), utilizarea unor metode pedagogice diverse, material

educaţional diversificat şi interactiv, costuri reduse de distribuţie, timp redus de studiu, interacţiuni sincrone şi asincrone, evaluări formative şi sumative, calitative şi

cantitative, realizate într-un mod facil. De asemenea, laboratorul virtual este mai puţin costisitor decât laboratoarele tradiţionale, iar lecţiile virtuale sunt uşor de utilizat

pentru grupuri de dimensiuni variabile şi niveluri de studiu diferite, se asigură un mediu de lucru sigur pentru fiecare cursant şi costurile de achiziţie a materialelor de

laborator se reduc, prin utilizarea obiectelor de învăţare reutilizabile.[5]

            În ciuda avantajelor evidente, sistemul AeL prezintă şi unele dezavantaje. La introducerea acestui sistem în şcoli, nu au existat specialişti care să formeze într-un

timp scurt cadrele didactice şi administratorii pentru serverele AeL, iar din această cauză, deşi laboratoarele existau, ele nu au fost utilizate în mod eficient în toate unităţile

şcolare. De asemenea, programul este gândit să administreze complet activitatea din şcoală, de la personalul didactic, catalogul clasei şi până la situaţiile statistice de sfârşit

de an, ceea ce în cazul unei şcoli mari este foarte dificil de realizat şi impune existenţa unui specialist cu atribuţii de administrator de reţea. Un alt dezavantaj este legat de

instalarea şi întreţinerea sistemului, care presupune instalarea de aplicaţii sau medii adiţionale, ceea ce nu se poate realiza decât de către un specialist, iar de foarte multe ori

asistenţa tehnică este defectuoasă. Există o serie de costuri de întreţinere, însă, comparativ cu procesul educaţional clasic, acestea sunt net mai mici. Proiectarea unei lecţii în

sistem AeL necesită cunoştinţe în domeniul IT din partea cadrului didactic, iar crearea conţinutului educaţional, a testelor şi a secvenţelor unei lecţii AeL implică resurse

mari de timp.

            În cadrul orelor de limba şi literatura română, sistemul AeL poate fi utilizat cu succes, AeL e-Content[6] oferind utilizatorilor un număr de 48 de lecţii proiectate

pentru orele de literatură. În continuare, ne propunem să realizăm o analiză critică a lecţiilor oferite de către SIVECO pentru limba şi literatura română. Trebuie menţionat

încă de la început că nu există lecţii pentru domeniul limbă şi comunicare, lecţiile aparţinând exclusiv domeniului literatură. Unele dintre lecţii se adresează ciclului

gimnazial, altele celui liceal (nu există o delimitare strictă, rămânând la alegerea profesorului dacă va utiliza materialul pentru gimnaziu sau liceu) şi acoperă aspecte din

creaţia unor scriitori români care figurează în programele şi manualele şcolare, ilustrând genuri şi specii literare, tendinţe şi curente literare diverse: Ion Creangă (6 lecţii),

I.L. Caragiale (10 lecţii), Ioan Slavici (2 lecţii), Mihai Eminescu (15 lecţii), George Topârceanu (1 lecţie), Grigore Alexandrescu (1 lecţie), Dimitrie Bolintineanu (1 lecţie),

Vasile Alecsandri (1 lecţie), George Coşbuc (1 lecţie), Ionel Teodoreanu (1 lecţie), Mihail Sadoveanu (3 lecţii), Miron Costin (1 lecţie), Gellu Naum (1 lecţie), Nichita

Stănescu (3 lecţii). În plus, există o lecţie care depăşeşte domeniul literaturii, dedicată personalităţii lui Constantin Brâncuşi. Pe de altă parte, Catalogul AeL eContent –

Istorie cuprinde două lecţii care pot fi utilizate şi în cadrul orelor de limba şi literatura română: Umanismul în literatură şi ştiinţe şi Renaşterea literară.[7]

            După cum se poate observa, Catalogul AeL eContent - Literatură pune accent pe creaţia marilor clasici ai literaturii române, oferind cel mai generos spaţiu creaţiei

lirice eminesciene, existând lecţii ilustrative pentru poeziile sale cele mai cunoscute (Somnoroase păsărele, O rămâi..., Rugăciune, Luceafărul, Glossă, La mijloc de codru,

Scrisoarea I, Scrisoarea III, Dorinţa, Crăiasa din poveşti, Lacul, Epigonii, Sara pe deal), la care se adaugă o lecţie dedicată biografiei autorului.

            Pentru orele de limba şi literatura română de la liceu SIVECO a propus ca modele în special lecţii bazate pe texte lirice, din creaţia lui Mihai Eminescu, Nichita

Stănescu, Gellu Naum. Se constată carenţe în ceea ce priveşte opera unor autori canonici, precum Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Marin Sorescu. Scenariul

didactic urmăreşte identificarea unor elemente de structură a poeziilor, oferind puncte de reper în interpretare prin citate din critica literară. De asemenea, în momentele

lecţiei este prevăzută o secvenţă care utilizează o resursă de conţinut de tip media (un scurt film) în care un actor recită poezia propusă spre studiu. În cazul lecţiilor despre

Nichita Stănescu există înregistrări video cu autorul, în care acesta recită poezia sau îşi exprimă, în cadrul unor discuţii, interviuri, opinia în legătură cu opera, un element

care poate spori interesul elevilor faţă de personalitatea poetului şi creaţia acestuia.

            Genul epic este destul de puţin reprezentat în oferta de lecţii pentru ciclul liceal. Există trei lecţii referitoare la opera lui Mihail Sadoveanu, care pot fi utilizate şi

pentru gimnaziu: romanele Baltagul şi Zodia Cancerului şi povestirea Negustor lipscan din volumul Hanu Ancuţei. Scenariul didactic urmăreşte elemente de structură a

textului de tip narativ, arta narativă la Mihail Sadoveanu, caracterizări ale personajelor. Există, ca şi în cazul textelor lirice, resurse de tip media, în care actori cunoscuţi
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lecturează fragmente din Istoria literaturii române de la origini până în prezent de George Călinescu.

            Nuvela este exemplificată prin opera Moara cu noroc de Ioan Slavici. Sunt prezentate principalele momente ale subiectului, care sunt ilustrate cu secvenţe din filmul

Moara cu noroc, propunându-se şi o interesantă paralelă între textul literar şi realizarea cinematografică pentru anumite fragmente.

            Trebuie remarcată carenţa Catalogului eContent – Literatură  în domeniul prozei, lipsind referinţe de bază la operele unor autori importanţi care se studiază la liceu,

precum Liviu Rebreanu, George Călinescu, Camil Petrescu, Marin Preda. Considerăm că ar fi necesară includerea acestora în oferta de lecţii în sistem AeL, având în vedere

că figurează în lista autorilor canonici, iar operele lor sunt obligatorii în vederea susţinerii examenului de bacalaureat.

            Există în catalogul SIVECO şi o lecţie dedicată literaturii vechi, referitoare la opera lui Miron Costin. Este evidenţiat rolul cronicarului în formarea conştiinţei

istorice, atitudinea patriotică şi responsabilitatea faţă de actul scrisului, ilustrate printr-un fragment din Predoslovie. Elementele biografice sunt completate cu afirmaţii

critice ale lui George Călinescu, în cadrul unei înregistrări în care actorul Mircea Albulescu lecturează fragmente din Istoria literaturii române de la origini până în prezent

despre Miron Costin.

            În ceea ce priveşte genul dramatic, regăsim exemplificări din creaţia lui I.L. Caragiale, din comediile O scrisoare pierdută şi D’ale carnavalului. Textul dramatic este

pus în paralelă cu interpretarea scenică, existând secvenţe din piesele de teatru jucate de către actori cunoscuţi. De asemenea, sunt oferite spre interpretare pasaje critice şi

sunt prezente reflecţii ale unor contemporani ai lui Caragiale care îl evocă pe autor în scrieri de tip memorialistic.

            Din analiza efectuată se poate observa numărul relativ redus al lecţiilor propuse de SIVECO ce pot fi utilizate la orele de limba şi literatura română la liceu, mulţi

autori canonici nefiind cuprinşi în catalog. Acest catalog a fost conceput în anul 2008 şi nu a mai fost actualizat. O altă deficienţă care poate fi semnalată se referă la lipsa

testelor – în cele 48 de lecţii propuse există un singur test. Spre deosebire de lecţiile propuse la alte discipline, unde conţinutul este structurat într-o manieră interactivă, unde

elevii pot efectua sarcini de tipul asociere de elemente, hărţi interactive etc., în cazul lecţiilor de literatură conţinuturile sunt prezentate într-o manieră mai degrabă statică,

elementul de atractivitate fiind reprezentat de către înregistrările video.

            Lecţiile în sistem AeL constituie o alternativă de succes la învăţământul tradiţional, oferind posibilitatea unei îmbinări armonioase a mai multor metode şi procedee

atractive pentru elevi. Prin utilizarea calculatorului profesorii pot atrage elevii spre literatură şi este recomandabil să îi susţină în realizarea unor materiale de tipul prezentări

Power Point, soft-uri educaţionale (în special pentru elevii de la profilul matematică-informatică). În acest fel se îmbină două domenii complementare (limba şi literatura

română şi informatica), iar materialele create de către elevi pot deveni elemente de conţinut în realizarea unor lecţii în sistem AeL.
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CREATIVITATE ŞI PERSPECTIVĂ ÎN EDUCAŢIA PENTRU DEZVOLTARE

 

 

Rezumat: Metodele moderne de predare pot fi integrate cu succes în orele de curs, una dintre acestea fiind Controversa Academică Structurată, prin intermediul căreia

elevii sunt puși în situația de a lua decizii personale, dar și de grup. Noutatea metodei constă în existența unei întrebări, pentru deliberare, pe baza căreia elevii aduc

argumente pro și contra, pe care le discută până la finalul orei, schimbându-și rolurile, asumându-și afirmațiile și încercând să-i convingă pe ceilalți de veridicitatea și

importanța acestora.

 

Cuvinte-cheie: metode moderne, deliberare, Controversa Academică Structurată

 

Consider că o modalitate eficientă de a transmite elevilor informaţiile, pentru a facilita accesul lor la noţiunile predate, pentru a le oferi posibilitatea unei înţelegeri depline a

acestora sau a unei înţelegeri aflată cât mai aproape de ideal, este utilizarea la clasă, într-o mai mare măsură, a metodelor moderne de predare, fără a omite importanţa şi

avantajele folosirii metodelor tradiţionale. Nu pledez pentru utilizarea excesivă şi fără discernământ a acestor metode, dar, consider că merită subliniate valoarea şi

potenţialul lor instructiv-educativ pentru elevi, care trebuie să primeze în activitatea la clasă.

Metodele moderne sunt suficient de variate şi complexe, pentru ca profesorul de limbă română să le integreze cu succes în activitatea sa la catedră. Ele generează motivaţia

intrinsecă, diminuează presiunea exercitată de personalitatea profesorului şi îi determină chiar şi pe elevii cei mai reticenţi să participe la construirea propriei cunoaşteri de

sine. În plus, prin deprinderile pe care le dobândesc, elevii se familiarizează cu învăţarea autodirijată, îşi formează personalitatea, manifestă o conduită civică corectă şi îşi

schimbă optica asupra învăţării. Totodată, utilizarea lor asigură deschideri interdisciplinare. Nu în ultimul rând, folosirea acestora, atât în orele de literatură, cât şi în cele de

limbă şi comunicare, încurajează crearea unui climat de învăţare plăcut, relaxat, elevii fiind participanţi direct la procesul de învăţare.

De asemenea, este utilă reconsiderarea şi reconstrucţia sistemului de referinţă la nivelul mentalităţii, atitudinal şi relaţional, atât al profesorilor, cât şi al elevilor. Consider că

elevul poate să fie un partener, pentru profesorul de limba română, în cadrul orelor de curs, în actul predării. Se poate constitui, aşadar, un dialog real, extrem de util, a cărui

consecinţă va fi creşterea stimei de sine a celui ce primeşte informaţia, care se descoperă pe sine în actul învăţării, punându-şi în valoare abilităţile şi calităţile. Totodată,

implicarea reală a elevului în actul predării îl valorizează şi îl motivează, determinând performanţa şi succesul acestuia, ceea ce va conferi cadrului didactic satisfacţii
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profesionale, poate singurele de interes major în meseria pe care şi-a ales-o.

Una dintre metodele moderne de predare, pe care am utilizat-o în procesul de predare-învăţare, în timpul orelor de limba şi literatura română, ciclul liceal, a fost deliberarea,

bazată pe procedeul numit Controversa Academică Structurată (CAS).

Timp de trei ani, am folosit cu succes această metodă, preluată din domeniul ştiinţelor şi a educaţiei civice, în activităţile din proiectul intitulat Deliberând în democraţie,

realizat între şcoli româneşti, şcoli europene, în parteneriat cu şcoli din Statele Unite ale Americii. Am utilizat-o, experimental, în cadrul a două lecţii de limba şi literatura

română, pentru elevii claselor a X-a şi a

XI-a, având temele: Romanul interbelic, respectiv Simbolismul românesc.

 

a) Etapele lecţiei

 

Pasul 1: Introducere

1. Profesorul prezintă titlul lecţiei;

2. Se parcurg regulile deliberării.

 

Pasul 2: Citirea textului

1. Fiecare elev primeşte un text pentru studiu despre tema aleasă (textul poate fi oferit elevilor şi în ora anterioară, pentru a fi citit acasă);

2. Elevii citesc individual textul;

3. Profesorul cere acestora, după parcurgerea integrală a textului, să împărtăşească, în grup, informaţii interesante/deosebite/neobişnuite din text.

 

Pasul 3: Formarea grupelor şi discutarea textului

1. Clasa se împarte în grupe de câte 4 elevi;

2. Profesorul cere acestora să facă schimb de idei, informaţii interesante, importante, identificate de către fiecare dintre ei, în text.

 

Pasul 4: Prezentarea întrebării pentru deliberare

1. Se precizează că fiecare text are o întrebare, pe baza căreia va fi discutată lecţia, prin deliberare;

2. Întrebarea se scrie pe tablă sau se afişează pe o foaie de flip-chart şi se citeşte cu glas tare.

 

Pasul 5: Identificarea argumentelor

1. Fiecare grup de elevi este împărţit în două echipe: A şi B.

2. Cei din echipa A vor cauta în text cele mai puternice argumente în favoarea întrebării pentru deliberare; cei din echipa B vor cauta în text cele mai puternice argumente

împotriva întrebării pentru deliberare; echipele nu comunică în timp ce identifică argumentele.

 

Pasul 6: Prezentarea argumentelor majore

1. Cei din echipa A prezintă argumentele din text care susţin întrebarea pentru deliberare, celor din echipa B; aceştia din urmă nu au voie să îşi exprime opinia, pot pune

întrebări de clarificare.

2. Cei din echipa B prezintă argumentele din text împotriva întrebării pentru deliberare, celor din echipa A; aceştia din urmă pot pune întrebări de clarificare, dar nu îşi pot

spune punctul de vedere.
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Pasul 7: Inversarea rolurilor

1. Profesorul precizează că, pentru a demonstra că fiecare parte înţelege poziţia celeilalte părţi,   rolurile trebuie să se schimbe: cei din echipa A vor căuta în text argumente

împotriva întrebării pentru deliberare, iar cei din echipa B vor căuta în text argumente care să susţină întrebarea pentru deliberare.

 

Pasul 8: Deliberarea

1. Elevii ies din rolurile A şi B şi încep să delibereze;  

2. Se reaminteşte întrebarea pentru deliberare;

3. Fiecare din grupurile de câte 4 elevi va trebui să hotărască ce poziţie -pro sau contra- va adopta cu privire la întrebarea pentru deliberare, pe baza argumentelor din textul

dat; acest lucru se va realiza prin negocieri la nivelul grupului mic; fiecare elev îşi exprimă punctul de vedere, care nu este obligatoriu să coincidă cu poziţia grupului.

 

Pasul 9: Analiza procesului de deliberare

1. Se reuneşte întreaga clasă;

2. Profesorul va pune diferite şi numeroase întrebări, referitoare la procesul ce a avut loc în interiorul fiecărui grup. Un exemplu în acest sens îl pot constitui întrebări

precum: Care a fost cel mai puternic argument pro sau contra întrebării pentru deliberare? Care a fost poziţia individuală a elevilor? Care au fost zonele de consens/de

înţelegere? Ce întrebări există încă? De unde puteţi obţine informaţii?

3. Profesorul se va folosi, pentru discuţiile libere, şi de informaţiile pe care elevii le au despre tema respectivă, din alte surse, nu doar din textul oferit spre studiu.

 

Rezumând, etapele deliberării ar arăta astfel:

A A B B  Citiţi cu atenţie textul

(AABB)   Împărtăşiţi informaţii interesante/ importante din text, în grupul mic

(AA/BB) Planificaţi cu partenerul prezentarea pentru ceilalţi doi colegi

(AA-BB)  Prezentaţi celor doi colegi argumente care să susţină întrebarea pentru deliberare

(BB-AA)  Prezentaţi celor doi colegi argumente care să fie împotriva întrebării pentru deliberare

(BB-AA)  Prezentaţi celor doi colegi argumente care să susţină întrebarea pentru deliberare

(AA-BB)  Prezentaţi celor doi colegi argumente care să fie împotriva întrebării pentru deliberare

(AABB)    Stabiliţi punctul de vedere al grupei, pro sau contra întrebării

A A B B   Exprimaţi-vă propriul punct de vedere

 

b) Tema şi desfăşurarea lecţiei

 

Tema aleasă pentru deliberare, pentru clasa a XI-a, a fost Simbolismul românesc, textul fiind selectat din diferite surse, oferind astfel elevilor o viziune de ansamblu asupra

acestui fenomen din cultura română. Anterior, elevii asimilaseră cunoştinţe despre Simbolism, în general, despre modul de apariţie în literatura europeană şi despre

trăsăturile universului poetic al reprezentanţilor europeni ai acestui curent. Întrebarea pentru deliberare a fost: Consideraţi că simbolismul românesc a asimilat integral

elementele simbolismului european?

Cel mai aşteptat moment pentru elevi a fost analiza finală, debriefingul, care întotdeauna oferă o viziune largă asupra procesului în sine, asupra unor aspecte diferite care

privesc atât tema aleasă, cât şi modul în care elevii s-au implicat în discutarea ei. De aceea, întrebări precum: Care a fost cel mai puternic argument pro al grupului,

identificat în text, referitor la întrebarea pentru deliberare? Care a fost cel mai puternic argument contra al grupului, referitor la întrebarea pentru deliberare? Care a fost

poziţia ta în grupul mic? Care este opinia ta şi cu ce argumente găsite în textul dat o susţii? au fost utile pentru o fixare şi o sistematizare a cunoştinţelor asimilate de cătere
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elevi în această lecţie.

            Lecţia mi-a oferit posibilitatea să ies din tiparele unei lecţii obişnuite de predare-învăţare şi să activizez, să responsabilizez întregul colectiv de elevi, prin lucrul pe

grupe. Deoarece metoda presupune lucrul cu grupuri mici, de câte patru şi de câte două persoane, gradul de implicare a  partenerilor a fost maxim, fiecare dintre ei fiind

obligat să contribuie nemijlocit cu idei originale, cu imaginaţie şi entuziasm la derularea activităţii şi să se mobilizeze în totalitate.

În derularea lecţiei, rolul meu ca profesor a fost acela de îndrumător al fiecărei grupe, în sensul orientării activităţii elevilor, deoarece i-am determinat să îşi pună întrebări cu

privire la rolul lor în echipă şi la modul cum şi-au îndeplinit sarcinile ce le-au fost trasate.

Astfel, lecţia a favorizat abordarea integrată şi activitatea centrată pe elev, stimulând interesul elevilor pentru conţinutul textului pe care l-au primit, care le-a oferit

posibilitatea de a lua contact şi cu alte abordări sau texte din afara manualului.

Totodată, elevii au putut să îşi pună în valoare cunoştinţele din mai multe domenii, nu doar cele din sfera literaturii, fiind încurajaţi să reflecteze asupra ideilor prezentate şi

să îşi susţină, cu argumente, propriul punct de vedere. Au observat, în cadrul activităţii, importanţa fiecăruia dintre ei, modul cum au contribuit la efortul de grup, simţindu-

se coparticipanţi şi responsabili pentru finalităţile activităţii, ceea ce le-a dat sentimentul că munca lor are relevanţă atât în plan personal, cât şi în plan colectiv.

Consider că astfel de metode moderne de învăţare-predare, utilizate cu discernământ şi doar în măsura în care nu sunt neglijate metodele tradiţionale, îmbunătăţesc

comunicarea dintre elevi şi pe cea dintre elevi şi profesori, creează atitudini pozitive, la nivelul colectivului clasei implicate în activitate. În plus, prin intermediul acestor

experienţe educaţionale, elevii se pregătesc pentru viaţă, pentru activitatea lor din viitor, învăţând lucruri utile despre munca în echipă, despre responsabilitate, dăruire,

seriozitate, contribuţie la efortul comun.

Paula-Diana Mantea

                                                                                                      e-mail: pauladiana.mantea@gmail.com

PhD. Academia Națională de Informații ”Mihai Viteazul”

                                                               București

 

Dezvoltarea culturii digitale în România prin educație

 

Rezumat : Articolul de față supune analizei tematica educației digitale în România în demersul de a dezvolta o cultură digitală solidă, care să susțină procesul de

transformare necesar supraviețuirii și obținerii de performanțe în viitorul care se previzionează a fi unul digital. Iar pentru aceasta, investiția în digitalizarea

învățământului devine o condiție sine qua non.

 

Cuvinte cheie : educație digitală, digitalizare, cultură digitală, învățământ dual,  TIC în educație, eLearning

 

Analiza de față urmărește rolul pe care educația îl are în adaptarea societății și economiei la inovațiile tehnologice care impulsionează digitalizarea, precum și modul în care

evoluțiile din domeniul educației influențează procesul României de transformare digitală.

Întrucât la nivel european dar și global se identifică o nevoie ridicată de reformare a societății în vederea adaptării la transformările produse de inovațiile tehnologice,

consider importantă analiza situației în care se află România precum și direcțiile principale de urmat în vederea implementării obiectivelor asumate la nivel național – prin

adoptarea unei strategii în această direcție, în conformitate cu directivele europene.

Educația reprezintă unul dintre instrumentele de bază în procesul de transformare digitală pe care-l parcurge deja societatea românească. Educația de securitate și educația

digitală în mod particular reprezintă două componente esențiale în acest demers întrucât investiția în această zonă aduce beneficii în reducerea atât a decalajului digital al

României față de alți actori europeni cât și a riscurilor și vulnerabilităților pe care o societate nepregătită le poate genera la adresa securității cibernetice. Educația reprezintă

una dintre componentele esențiale în desfășurarea acestui proces, mai ales componenta sa digitală, dar pentru aceasta este necesară investiția în digitalizarea învățământului.
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După cum reiese din studiile analizate în materie de digitalizare a învățământului, trebuie luate măsuri cât mai repede pentru a răspunde nevoii de formare de specialiști în

sectorul tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC), ținând cont că studii precum cel elaborat de Forumul Economic Mondial previzionează că la nivelul anilor 2030,

deci puțin peste un deceniu, peste 40% dintre locurile de muncă existente vor dispărea. [1]

 

Un alt studiu analizat pe tematica evoluțiilor pieței muncii și a impactului asupra educației îl constituie Barometrul forței de muncă realizat de institutul PwC la finele lui

2018. [2] Principalele  măsuri de reformă a sistemului educațional pe termen mediu și lung, pe care le consider aplicabile în rezolvarea problemelor cu care se confruntă

piața muncii datorită lipsei personalului pregătit pentru a ocupa pozițiile vacante și a competențelor digitale sunt:

1. Revizuirea continuă și adaptare a conținutului educației formale pentru a asigura reprezentarea ocupațiilor cerute de piață prin parteneriat real cu companiile private și în
funcție de nevoile și așteptările acestora (prin măsuri precum promovarea de sesiuni de practică pentru elevi și recalificare a profesorilor, publicarea unor liste actualizate
periodic cu domeniile de interes per regiune)
2. Creșterea accentului pe dezvoltarea abilităților digitale, inclusiv în învățământul vocațional, alături de abilități lingvistice (necesare în lucrul cu diversele aplicații și
tehnologii și pe fondul globalizării piețelor), abilități practice – pentru a diminua cât mai mult decalajul între cerințele pieței și competențele absolvenților, și civice – pentru
încurajarea implicării în dezvoltarea durabilă a societății și creșterii conștientizării în rândul populației tinere a drepturilor și responsabilităților lor
3. Scăderea analfabetismului funcțional și ”reabilitarea” liceelor tehnologice – o soluție la acest capitol o constituie încurajarea companiilor și instituțiilor de învățământ să
dezvolte și să pună în aplicare programe educaționale duale - acțiune prioritară și la nivelul UE [3]
 

Un astfel de proiect ar trebui dezvoltat sub formă de parteneriat de către ministerele Muncii, al Finanțelor și al Educației, inspectoratele școlare, autoritățile locale și

comunitatea de afaceri și ar avea un impact ridicat în piața muncii dar și la nivel individual, prin creșterea nivelului de angajabilitate [4] și satisfacție a încadrării în câmpul

muncii în domeniul de pregătire absolvit. De asemenea, cursantul/absolventul are posibilitatea de a obține un loc de muncă încă din timpul studiilor, sau imediat după

finalizarea acestora, majoritatea companiilor oferind drept beneficiu absolvenților de cursuri de învățământ dual prioritate la angajare.

 

La nivelul județului Sibiu este în derulare un astfel de proiect. Informații se regăsesc pe portalul online: http://www.scoaladuala.ro, unde se actualizează pozițiile și oferta

puse la dispoziție de companiile partenere, detaliile programului, precum și pașii de urmat în vederea înscrierii la aceste cursuri – acest model de promovare online poate fi

utilizat ca unul de referință și de către ceilalți actori de la nivel național. Un proiect similar este dezvoltat și în București, pe portalul www.invatamantdualinsector3.ro.

 

Analizând datele disponibile cu privire la locurile și domeniile de pregătire ale acestei forme de învățământ disponibile în România la nivel de regiune/județ, am observat că

în anul școlar 2018-2019 oferta educațională a cuprins un număr de 5603 locuri disponibile pentru forma duală, și 38426 pentru învățământul profesional, din totalul de

aprox. 247000 de locuri puse la dispoziție de Minister (învățământul dual reprezentând aprox. 2,3% din totalul locurilor, iar cel profesional aprox. 23%) .

 

Din analiza efectuată reiese faptul că nu este suficient exploatată importanța pe care această resursă o reprezintă, că domeniile de pregătire nu cuprind nici măcar o zonă din

domeniul IT și telecomunicații, care, după cum am văzut, reprezintă unul dintre motoarele dezvoltării economice și sociale. Principalele domenii de formare din acest an

sunt mecanica, domeniul electric și electromecanic, iar la polul opus se situează chimia industrială, silvicultura și tehnicile poligrafice.
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Figura nr. 1: Locuri învățământ dual per domeniu de pregătire / procent din totalul locurilor disponibile

O altă observație este că această formă de predare este foarte slab reprezentată în majoritatea regiunilor țării – 54% dintre locuri fiind concentrate în două dintre regiuni –

Centru și Nord-Vest, la polul opus situându-se regiunea București-Ilfov (2%), regiunea cu cele mai multe locuri de muncă vacante.
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Figura nr. 2: Procentul locurilor de învățământ dual per regiune

 

În vederea dezvoltării educației duale pot fi adoptate o serie de măsuri precum:

investiția în stimulente fiscale pentru angajatorii care se înscriu în această formă de educație
încurajarea angajatorilor în a dezvolta un număr mai mare de locuri de muncă cu program redus și flexibil, pentru a crește atractivitatea față de aceste poziții în rândul

tinerilor și a reduce numărul de poziții vacante
îmbunătățirea comunicării și educării atât a comunității de afaceri, cât și a managementului școlar în legătură cu oportunitățile de educație duală
crearea unei platforme de bune practici și povești de succes pentru a favoriza promovarea și implementare de parteneriate noi cu mediul public și privat
îmbunătățirea calității programelor de educație duală prin reglementări și guvernanță mai clare
realizarea de campanii naționale de informare pentru a crește atractivitatea educației duale în rândul studenților și părinților
realizarea de campanii naționale de consultare cu autoritățile din domeniul pieței muncii și reprezentanții mediului privat în vederea actualizării listei de domenii

prioritare de pregătire și crearea unui cadru flexibil de implementare în sistemul educațional
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4. Creșterea ponderii programelor de practică, stagii și voluntariat, care să ofere oportunitatea tinerilor de a experimenta și valida opțiunile urmate în sistemul educațional și
pentru a lua decizii în cunoștință de cauză în ceea ce le privește cariera profesională. Aceasta este posibil prin dezvoltarea de parteneriate între universități și comunitatea de
afaceri, care să permită finanțarea educației, dar și implicarea reprezentanților mediului de afaceri în deciziile legate de planurile de învățământ, metodele de studiu,
tehnologia utilizată în procesul de predare, etc.
5. Dezvoltarea centrelor de cercetare și dezvoltare și oferirea de burse în domenii prioritare de formare. [5]
 

Acțiunile derulate la nivel european la capitolul reformare a educației în spiritul digitalizării sunt definite în cadrul Planului de acțiune pentru educația digitală, adoptat la

începutul anului 2018 de către Comisia Europeană. Acest document conține referiri cu privire la trei direcții prioritare de acțiune în vederea atingerii obiectivului de

dezvoltare a educației digitale, acțiuni ce trebuie armonizate la nivelul statelor membre. [6]

 

O primă prioritate constă într-o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare, învățare și evaluare și conține o serie de acțiuni de implementare

precum:

reducerea decalajelor de conectivitate la internet și rețeaua de bandă largă;
sprijinirea pregătirii digitale atât în școlile generale cât și în cele profesionale;
crearea unui cadru care să permită validarea și evaluarea competențelor digitale dobândite.

Conform aceluiași document, o a doua prioritate o constituie dezvoltarea aptitudinilor și competențelor digitale relevante pentru transformarea digitală, susținută de

acțiuni precum:

crearea unei platforme digitale europene pentru învățământul superior;
derularea de ore de programare în toate școlile, însoțite de evenimente de promovare a importanței dobândirii setului de competențe digitale precum Săptămâna EU a

programării în cât mai multe școli; lansarea unei campanii de conștientizare la nivelul UE privind avertismentele de care trebuie ținut cont cu privire la siguranța online, atât
în rândul profesorilor și al părinților, precum și în rândul elevilor și al studenților. Ca și consumatori ai tehnologiilor digitale este nevoie de conștientizarea riscurilor ce pot
apărea în mediul virtual, astfel că inițiative de predare a securității cibernetice ar reprezenta o soluție în internalizarea aspectelor principale ce țin de protecția datelor,
evitarea atacurilor de tip phishing, sau a breșelor de securitate și ar spori încrederea în utilizarea în siguranță a noilor tehnologii;

sprijinirea de măsuri care să reducă diferențele de gen în tehnologie și antreprenoriat, prin promovarea competențelor digitale și a celor antreprenoriale în rândul fetelor.

Cea de-a treia prioritate se referă la îmbunătățirea sistemelor de educație cu ajutorul unei analize mai bune a datelor și al unei viziuni prospective. Acțiunile propuse

pentru implementarea acestei direcții sunt: derularea unui studiu privind integrarea utilizării TIC în educație; dezvoltarea de proiecte-pilot privind inteligenta artificială și

analitica învățării; organizarea unui exercițiu de previziune strategică axat pe principalele tendințe care rezultă din transformarea digitală pentru viitorul sistemelor de

educație. [7]

 

Pe plan național, au fost luate câteva măsuri în vederea armonizării viziunii europene. Un reper important pe plan național l-a reprezentat anul 2017, când Ministerul

Educației Naționale a aprobat Programa Școlară pentru disciplina Informatică și TIC pentru clasele 5-8, care cuprinde următoarele competențe generale:

1. Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnicii de calcul și de comunicații

2. Rezolvarea unor probleme elementare prin construirea unor algoritmi de prelucrare a informației

3. Elaborarea creativă de produse informatice care să valorifice conexiunile dintre disciplina Informatică și TIC și societate. [8]

 

Obiectivele principale ale acestui program constau în acoperire nevoii de alfabetizare digitală și a adoptării strategiei de dezvoltare a capitalului uman pentru a face față

digitalizării economiei și societății. Evaluând rezultatele de la momentul implementării acestor măsuri au reieșit și principalele obstacole în vederea atingerii acestor

obiective, și anume lipsa profesorilor cu competențe în predare acestei discipline la nivelul întregului sistem educațional – cu toate că au existat programe de pregătire

pentru aceștia, precum cel dezvoltat de Asociația TechSoup [9] - alături de lipsa echipamentelor IT (hardware, software) și a conexiunii la internet în toate școlile din

România, necesare desfășurării acestor cursuri.
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Pentru a veni în soluționarea acestor constrângeri, se pot aplica o serie de soluții precum:

Deschiderea centrelor educaționale și pe parcursul weekend-urilor pentru folosirea calculatoarelor, astfel ca profesorii și elevii interesați, alături de voluntari dornici să se

implice în educația digitală, să poată participa la sesiuni de formare și/sau practică.

Ajustarea legislativă astfel încât să existe posibilitatea ca experți din domeniul TIC să poată participa în regim de parteneriat la predarea acestei discipline, inclusiv

liceeni și studenți pasionați cărora li s-ar putea echivala aceste activități drept sesiuni de practică. Chiar dacă acest model nu ar putea fi implementat în toate unitățile de

învățământ, ar putea constitui o îmbunătățire a modelului actual prin facilitarea a astfel de parteneriate și prin flexibilitatea față de programul de predare.

Încurajarea parteneriatelor companii-școli, mai ales în mediul rural, întrucât în mediul urban există diverse proiecte în derulare și un cadru de legiferare. Acest tip de

acțiuni ar putea reprezenta un indicator de evaluare pentru unitatea de învățământ, prezent pe fișa de evaluare a Ministerului. [10]
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Tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC) în educație

 

Rezumat : Analiza de față prezintă modul în care educația – ca instrument principal în procesul de transformare digitală – trebuie reformată și adaptată la nevoile

societății și economiei digitale precum și strategia ce trebuie implementată în acest sens în România.

 

Cuvinte cheie : educație digitală, digitalizare,  TIC, STEM, lifelong learning, eLearning

 

Domeniul educației trece prin schimbări radicale care vizează reorganizarea infrastructurii existente ale viitoarelor medii de învățare. În ultimii ani, cunoștințele TIC au

devenit esențiale în procesul de predare-învățare, o dată cu dezvoltarea tehnologiei și apariția produselor de eLearning (e-Învățare). TIC este un cadru tehnologic având mai

multe scopuri. În particular pentru domeniul educației, acesta poate facilita gestiunea comunicării, creației și informației prin toate componentele: hardware (calculatoare),
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conexiune la internet, tehnologiile de radiodifuziune și telefonie. Beneficiile se transpun în îmbunătățirea eficienței și eficacității educației la toate nivelurile, atât în cadre

formale cât și informale.

 

TIC reprezintă însă și o sursă ridicată de cheltuieli pentru multe instituții școlare, dar cheltuirea mai eficientă a banilor pentru echipamentul potrivit și infrastructură poate

asigura ca elevii să fie implicați și motivați în procesul de învățare,  și să-și atingă potențialul.

 

În baza priorităților stabilite de Comisia Europeană și asumate de România prin adoptarea Strategiei Naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR),

intervențiile care urmează a fi implementate cu privire la educația prin TIC pot fi organizate în 3 categorii, în conformitate cu specificitatea procesului de învățare [1]:

 

1. Educația prin activitate curriculară bazată pe TIC

            Acest tip de educație se bazează în principal pe resursele OER (Open Educational Resources sau Resurse Educaționale Deschise) și Web 2.0  cu privire la învățare și

evaluare bazate pe proiecte și e-Portofoliul rezultatelor elevului sau studentului și crearea unui conținut și a unor interacțiuni digitale originale. Alte modele de bună practică

dezvoltate și implementate cu succes în România: proiectul POSDRU „Competențe cheie TIC în curriculum școlar”, proiectul INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a

calității evaluării în învățământul preuniversitar) „Restructurarea curriculumului școlar în învățământul liceal”.

 

2. Educația prin activitatea extra curriculară bazată pe TIC

Resursele folosite în cadrul acestui proiect sunt tehnologiile TIC pentru susținerea activităților extra curriculare (tabere de creație, schimburi de experiență, vizite

internaționale de studiu și proiectul e-Vacanța).

 

3. Pregătirea profesională continuă - Învățarea pe tot Parcursul Vieții (Lifelong-Learning) cu ajutorul TIC

Obiectivul pregătirii profesionale continue (Lifelong Learning) constă în obținerea de cunoștințe și aptitudini necesare de către persoanele adulte în mod voluntar pe tot

parcursul vieții, pentru beneficii personale sau profesionale. Astfel, trebuie acordată atenție specială formării unei politici în domeniu, bazată pe consensul național obținut

ca urmare a dialogului social, conform Strategiei Naționale de Învățare pe tot Parcursul Vieții 2015-2020. [2]

 

Analiza rezultatelor PESI 2009 (Programul pentru Evaluarea Internațională a Studenților) reflectă faptul că în România elevii provenind din școli din mediul urban (cu

populația între 100 000 și 1 milion de locuitori) reușesc să obțină performanțe, în medie, aproape cu un nivel mai sus decât elevii din mediul rural, reflexie a decalajului

dintre cele două medii.

 

Conform datelor Eurostat pentru 2010, doar 1,6% dintre adulții români (25-64 ani) continuă să ia parte la procese de educare și pregătire profesională, cu un grad de

participare puțin mai ridicat în rândul femeilor, prin comparație cu 26% în Irlanda, 32% în Danemarca, 11% în Republica Cehă și 4.5% în Polonia. Mai mult, România are

încă mult de recuperat în comparație cu media UE de 8.9%. Cu privire la implementarea soluțiilor de eLearning în universități, în 2010, mai mult de jumătate dintre

universități (58%) dispuneau de astfel de soluții și în anii care au urmat alte 9 universități au implementat astfel de platforme prin finanțări POSCCE și POSDRU. [3]

 

Important de menționat, tot la nivelul Ministerului Educației Naționale, există înregistrate deja trei proiecte importante de transformare digitală în învățământ, la care se

lucrează spre a fi implementate în perioada 2018-2020:

1. Proiectul Wi-Fi Campus – în esență proiectul constă în dezvoltarea infrastructurii de rețea de internet wireless, utilizând infrastructura de Internet deja existentă și
finanțată la nivel național prin Programele ,,Internet în școala ta I și II” a unităților școlare (clasele V-VIII) în vederea modernizării actului didactic prin utilizarea tehnicilor
și mijloacelor digitale pentru creșterea aptitudinilor digitale ale elevilor (acesta este un indicator comunitar cuprins în Agenda Europa 2020). Prin acest tip de proiect se va
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dezvolta infrastructura Wi-Fi pe care orice profesor o va avea disponibilă în clasă, astfel încât să fie realizate premisele introducerii tehnicilor și mijloacelor moderne de
susținere pe suport digital a orelor de curs la toate materiile predate conform curriculei școlare. Impactul va fi la nivelul a peste 750.000 de elevi.
2. Platforma Națională de Educație (PNE) – Proiectul tehnic al platformei este în curs de realizare si urmărește crearea unei platforme școlare educaționale online și a unei
biblioteci școlare virtuale. Platforma va avea suportul logistic al proiectului WI-FI Campus. Perioada de implementare: 2018-2020. Numărul de școli beneficiare: minimum
2.000 (ținta 4.500).
3. Catalogul Digital – Proiectul urmărește dezvoltarea și implementarea la nivel național a unui sistem informatic pentru managementul școlarității din învățământul
preuniversitar (prin intermediul unui registru matricol electronic – denumit Sistemul Informatic pentru Managementul Școlarității - SIMS) cu scopul de creștere a eficienței
activităților ministerului de resort garantând accesul utilizatorilor înregistrați la o gamă largă de informații, rapoarte, analize și statistici privind situația școlară a elevilor din
sistemul educațional preuniversitar românesc. Proiectul urmărește și asigurarea transparenței prin publicarea datelor legate de sistemul educațional românesc și
îmbunătățirea și diversificarea serviciilor oferite de către Ministerul Educației. Proiectul va cuprinde peste 11.000 de unități școlare la nivel național și peste 1.750.000 elevi.
[4]
 

Aceste proiecte sunt încă în desfășurare, însă SIMS, printr-o notă a Ministerului asupra fișei de proiect, are un nou termen de finalizare setat, spre finele lui 2022. [5]

 

Indicele economiei și societății digitale 2019 (DESI) [6], raport emis de către Uniunea Europeană pentru a măsura gradul de transformare digitală la nivelul statelor membre,

prezintă punctele tari, punctele slabe și o serie de recomandări pentru România în vederea îmbunătățirii performanței în procesul de transformare digitală. Indicatorul care ne

interesează în analiza de față, capitalul uman, a înregistrat creșteri foarte mici de-a lungul ultimilor 6 ani, de când există acest sistem de evaluare.

 

Figura 1: Capitalul uman – evoluție conform indicelui DESI în România

 

Capitalul uman

Puncte tari
Media

UE
Puncte slabe

Media

UE
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Absolvenții în domeniul TIC -

4.90%

3.50% Competențele digitale de bază ale populației - 29% 57%

Specialistele din domeniul TIC

- 1.30%
1.40%

Competențele digitale avansate ale populației - 10%

(dintre cei 29% de mai sus)
31%

Ponderea femeilor în rândul

tuturor specialiștilor în

domeniul TIC - 25.70%

17.20%

2.10% dintre angajați lucrează ca specialiști ICT 3.70%

Numărul românilor cu vârste între 20 și 29 de ani

licențiați în științe, tehnologie, inginerie sau matematică

(STEM) - 14.40%- (care satisfac numai 20% din nevoile

pieței)

19.10%

 

Recomandări în vederea îmbunătățirii performanței dimensiunii capitalului uman:

 

Dezvoltarea  unei coaliții naționale pentru competențe digitale și locuri de muncă în sectorul digital - Skills4IT -

prin derularea de ore de programare și IT în școli, prin organizarea de cursuri de securitate cibernetică și

evenimente educaționale [7]

 

Menținerea parteneriatelor între universități și companii private - ex. Univ. din București & Google România -

prin lansarea unui centru de inovare pentru competențe digitale - platforma Google Digital Workshop

 

Derularea de campanii de promovare în vederea prioritizării dezvoltării competențelor digitale ale cetățenilor

asigurând astfel incluziunea digitală

 

Dezvoltarea de programe de formare în domeniul IT pe tot parcursul vieții

 

Acordarea de subvenții în vederea achiziționării de echipamente IT de bază - atât în instituțiile de învățământ

cât și pentru uz personal (un astfel de exemplu îl reprezintă proiectul Wireless Campus - între guvernul României și

UE prin FEDR - care propune crearea unei platforme integrate naționale care va oferi acces la internet wireless în

mare parte din școlile de stat)

Scutirea fiscală acordată profesioniștilor din domeniul IT contribuie la acoperirea numărului mare de locuri de

muncă vacante în IT

 

Introducerea de discipline din domeniul IT în curricula școlară alături de echipamentele hardware, software și

licență necesare implementării lor pe plan național

 

Încurajarea de parteneriate cu companii private în dezvoltarea de programe de specializare IT
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Extinderea numărului de cursuri online MOOC puse la dispoziție de universități

 [8]

Creșterea numărului de profesori specializați pe domeniul IT și a programelor de formare continuă a acestora

 

Tabelul nr. 1 reprezentând puncte tari, puncte slabe și recomandări pentru România cu privire la îmbunătățirea performanței referitor la capitalul uman, unul dintre

indicatorii măsurați de indicele DESI 2019. Raportul de țară în format integral poate fi accesat pe pagina web a Comisiei Europene - https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/scoreboard/romania

Ca și concluzie în discuția despre reformarea educației în spiritul digitalizării, constat în urma studiilor și datelor analizate că acest deziderat poate părea complicat de

implementat la nivel centralizat, însă consider că o dată demarate măcar o parte dintre acțiunile asumate, se vor observa și rezultatele pozitive.

 

Ministerul sau corpul profesoral pot conduce și pot gestiona această reformă însă nu o pot face singuri. Educația este o responsabilitate a întregii comunități, iar prin

intermediul conlucrării cu specialiști voluntari în diversele domenii de pregătire, am putea produce un impact pozitiv și oferi ajutor tinerilor, mai ales acelora care se află în

situații defavorizate. Este nevoie, în opinia mea, de crearea de conexiuni mai puternice între școală și comunitate, de creșterea respectului față de profesori și actul predării,

de investiții în implementarea de măsuri dintre cele analizate în lucrarea de față pentru a face posibilă această schimbare, iar acest lucru este posibil urmând acești pași.

 

Cele mai importante acțiuni constau în conectarea tuturor școlilor la conexiune de internet, reformarea curriculei școlare și introducerea mai multor discipline din zona de

STEM în vederea creșterii gradului de competențe digitale de bază și avansate, asigurarea numărului necesar de profesori cu abilități în predarea acestor discipline,

dezvoltarea învățământului tehnologic și dual, precum și derularea de parteneriate cu mediul public și privat cu scopul de a adapta actul educațional la domeniile de

pregătire prioritare și formarea numărului necesar de absolvenți pentru a răspunde nevoilor pieței muncii.
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Drăgoi Bogdan

e-mail: bog_d16@yahoo.com

           Liceul de Arte „Bălaşa Doamna” Târgovişte

 

 

Proiectele educaționale în liceele de arte
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Rezumat: Proiectele educaționale contribuie la dezvoltarea personalității elevilor, mai ales a celor dintr-un liceu de arte. Proiectul european “Legendele orașului meu”,

derulat în parteneriat cu școli din Bulgaria, Cehia, Croaţia, Letonia, Polonia, Slovacia, Spania și Turcia, a avut un mare impact asupra elevilor, oferindu-le acestora

posibilitatea să își pună în valoare abilitățile, calitățile, în realizarea unor produse finale precum: broșura proiectului, website-ul, concursul de logo-uri, cele 2 expoziții cu

desene reprezentând legendele celor 9 țări, macheta, e-book-ul.

 

Cuvinte cheie: proiecte educaționale, școală, elevi, licee de artă

 

Consider că proiectele educaționale sunt parte integrantă din activitatea unui cadru didactic și contribuie la dezvoltarea personalității elevilor, mai ales a celor dintr-un liceu

de arte.

Proiectul european “Legendele orașului meu”, derulat în parteneriat cu școli din Bulgaria, Cehia, Croaţia, Letonia, Polonia, Slovacia, Spania și Turcia, a avut un mare

impact asupra elevilor, oferindu-le acestora posibilitatea să își pună în valoare nu doar talentul, abilitățile, calitățile, ci să se descopere pe ei înșiși ca viitori artiști.

Elevii s-au bucurat, pe parcursul a doi ani, de realizarea unor activități deosebite, care i-au ajutat să descopere istoria propriei țări, dar și pe cea a țărilor implicate în proiect.

Vizitele de documentare pe care le-am realizat, împreună cu acești copii, la Muzeul Județean de Istorie, la Muzeul de Artă, Curtea Domnească și Turnul Chindiei, s-au

materializat în conceperea unei broșuri, precum și a unei expoziții cu desene și picturi, care au ilustrat legende semnificative, cu o importanță istorică deosebită în trecutul

poporului român.                                    

Totodată, ei au lucrat la pagina web a proiectului, la realizarea în școală a colţului Comenius, la prezentările oraşului şi ale şcolii, au participat cu entuziasm la concursul de

logo-uri, au conceput un dicţionar multilingvistic și un e-book. Mai mult decât atât, desenele și picturile elevilor s-au regăsit în două expoziții, care a cuprins lucrări ce au

ilustrat legendele orașului natal, dar și cele ale orașelor din care proveneau școlile partenere.

Lucrând în acest proiect cu elevi de la profilurile Arte plastice și Arhitectură, am avut prilejul să le observ nu doar abilitățile, ci și capacitatea de analiză și sinteză, ambiția,

inventivitatea, tenacitatea, atunci când au avut sarcini precum: crearea de postere cu eroii din legendele alese de ei, crearea de benzi desenate, care să ilustreze scene din

aceste legende, precum și o machetă, concepută astfel încât să ilustreze cât mai fidel legendele noastre locale.

Așadar, un astfel de proiect educațional, realizat într-o școală de arte poate contribui la educația artistică a elevilor, care devin mai creativi, mai deschiși, capătă încredere în

abilitățile și calitățile lor, în ei înșiși.

 

Ionașc Rodica

e-mail: rodiona30@yahoo.com

Școala Gimnazială ” General Grigore Baștan”

Loc. Buzău, Jud. Buzău

 

Metode și mijloace de investigație psihopedagogică a persoanelor cu cerințe speciale

 

Rezumat: Această lucrare urmărește să clarifice care sunt cele mai potrivite metode și mijloace de investigație psihopedagogică a persoanelor cu cerințe speciale.

 

Cuvinte cheie: educație, psihopedagogie, metode pedagogice, elevi cu cerințe speciale

 

Cunoașterea particularităților psihopedagogice ale fiecărui copil cu cerințe educative speciale, indiferent de tipul deficienței, precum și stabilirea unui diagnostic diferențial,

au la bază o serie de metode științifice grupate în două mari categorii:
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Metode și mijloace accesibile tuturor categoriilor de specialiști( cadre didactice, instructori de educație, terapeuți);

Metode și mijloace de uz intern folosite de persoane care au o pregătire specială în acest scop( diagnosticieni, psihologi, psihopedagogi, consilieri școlari).

În prima categorie pot fi incluse următoarele metode și mijloace de cunoaștere a copiilor cu cerințe speciale:

Observația reprezintă urmărirea conștientă și sistematică a reacțiilor, atitudinilor și comportamentelor unei persoane, în cele mai variate situații, pe baza evidențierii

trăsăturilor caracteristice fiecărui individ în parte.

Observația, ca metodă indispensabilă cunoașterii persoanelor cu cerințe speciale, poate fi spontană sau provocată, integrală sau selectivă, continuă sau situațională, directă

sau indirectă, structurată (folosind o grilă de observație) sau nestructurată, în condiții naturale sau artificiale, transversală sau longitudinală.

Convorbirea reprezintă o conversație între cel puțin două persoane, prin intermediul căreia se pot obține informații despre motivele, aspirațiile, interesele, trăirile afective ale

interlocutorului.

Convorbirea poate fi liberă sau structurată, spontană sau dirijată pe o tematică anterior fixată.

Reușita convorbirii depinde de gradul de sinceritate care se stabilește între interlocutori, iar valoarea informațiilor culese este asigurată de climatul de securitate și încredere

în care se desfășoară discuția.

Metoda biografică urmărește culegerea de informații cu privire la:

Mediul social de origine și condițiile materiale;

Pregătirea generală;

Atitudini și conduite;

Proiecte/ planuri/ aspirații de viitor.

Un tip particular al metodei biografice este studiul de caz, ce reprezintă o investigație în legătură cu un subiect sau grup de subiecți sau cu o situație instituțională specifică.

Metoda experimentală este metoda care solicită o anumită rigoare, întâlnită mai ales în situațiile în care se dorește verificarea ipotezelor unei cercetări sau când se dorește

obținerea unor date precise și obiective cu privire la un fenomen sau situație- tip, atent controlate și înregistrate prin intermediul variabilelor dependente și independente.

Chestionarele/ Inventarele de personalitate sunt metode de examinare psihologică pe bază de întrebări și răspunsuri, în condiții standardizate folosite în psihodiagnostic; din

această cauză ele nu trebuie confundate cu chestionarele utilizate în scop de cercetare, cu scalele de măsurare a atitudinilor sau cu testele de personalitate. Aceste

instrumente permit investigarea unui număr mare de subiecți într-un timp relativ scurt și au în vedere trăsăturile, dominantele personalității, mentalitățile, modul de raportare

la unele evenimente, situații, comportamente, aspirații, opțiuni profesionale.

Rezultatele “tehnice” ale chestionarelor nu au nicio valoare practică dacă nu sunt însoțite de un protocol psihologic al specialistului diagnostician care are obligația să

“traducă” respectivele rezultate în termeni uzuali, accesibili oricărui profesionist interesat de cunoașterea psihopedagogică a subiecților evaluați.

În concluzie, dacă ar fi să analizăm evaluarea din perspectiva educațională, la ce folosește acest amplu demers de cunoaștere a elevilor cu cerințe speciale? Dacă se

urmărește eficientizarea procesului instructiv-educativ, acest demers are o relevanță crescută în modalitățile de formulare a obiectivelor didactice, în structurarea,

accesibilizarea, operaționalizarea și flexibilizarea conținuturilor lecției, alegerea metodelor și mijloacelor didactice celor mai potrivite pentru nivelul și particularitățile

psihopedagogice ale elevilor clasei și, nu în ultimul rând, alegerea modalităților și strategiilor de evaluare care să evidențeze cât mai obiectiv nivelul de pregătire al elevilor

prin raportare la potențialul lor intelectual și aptitudinal.  

 

Gherguț Alois, Sinteze de psihopedagogie specială.Ghid pentru concursuri și examene de abținere a gradelor didactice, Editura POLIROM, 2013

                                                                                                                       Balan Corina

                                                                                                     e-mail: corinabalan969@yahoo.com

                                                                       Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Bănești, Suceava
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FORME DE MANIFESTARE A AGRESIVITĂȚII ȘI

                                                VIOLENȚEI ȘCOLARE

 

        Rezumat: Violența în școală nu este o problemă închipuită a contemporaneității. Încă din cele mai vechi timpuri, ea a existat în toate sistemele de educație, dar

formele și intensitatea manifestărilor au suferit modificări de-a lungul istoriei, variind de la un tip de cultură și societate la alta, dar şi în funcţie de teoria şi practica

pedagogică împărtășită la un moment dat.

 

        Cuvinte cheie: agresivitate, violență școlară, forme de manifestare.

 

        Violența în școală este un tip particular de violență, pentru care specialiștii domeniului susțin o definiție largă, ce decurge din multitudinea formelor de manifestare.

Aceasta poate lua următoarele forme (Raport UNICEF, nr. 2):

- pedeapsă fizică;

- restricţie fizică;

- constrângere solitară și orice formă de izolare;

- obligaţia de a purta vestimentaţie distinctivă;

- restricţii alimentare;

- restricţii sau refuzul de a avea contacte cu membrii familiei sau cu prietenii;

- abuzul verbal şi sarcasmul.

       Tot din perspectiva formelor de manifestare, Jigău, M., Liiceanu, A. şi Preoteasa, L. (2006) propun următoarea definiţie a violenţei şcolare: „orice formă de manifestare

a unor comportamente precum:

- exprimare neadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire;

- bruscare, împingere, lovire, rănire;

- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum/comercializare de droguri, vandalism – provocarea de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt);

- ofensă adusă statului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrul didactic);

- comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului

şcolar în vigoare”.

        Multitudinea acestor forme fac legitime preocupările specialiștilor cu privire la manifestările concrete ale fenomenelor de agresivitate și de violență, înregistrându-se

numeroase încercări de tipologizare.

1. Agresivitate proactivă și agresivitate reactivă

        Având la bază modelul frustrare – agresivitate (Berkowitz, 1962; Dollard et al., 1939, apud Cristea, 2013) care arată că agresivitatea este o reacție de ostilitate și furie

apărută ca urmare a frustrării, Dodge & Coie (1987) disting între agresivitatea proactivă și agresivitatea reactivă.

        Agresivitatea proactivă are în vedere acele comportamente agresive manifestate de o persoană în scopul de a domina persoanele de aceeași vârstă sau de vârste

apropiate, în timp ce agresivitatea reactivă se manifestă ca o reacție ce apare la un comportament interpretat de către celelalte persoane ca fiind ostil.

        Elevii care manifestă o agresivitate proactivă prezintă următoarele caracteristici: au tendința de a-i tachina pe cei din jur, de a face glume pe seama lor sau pe seama

celor mai mici, de a pune porecle și chiar de a-i forța să participe la unele activități. Elevii care manifestă agresivitate reactivă se înfurie repede, fără vreun motiv, își pierd

cumpătul și sunt în ofensivă în orice moment pentru lucruri nesemnificative.

2. Agresivitate instrumentală și agresivitate ostilă
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        În 1997, Kingsbury, Lambert și Hendrickse (apud Cristea, 2013) propun o subclasificare a agresivității proactive: agresivitatea instrumentală al cărei scop este acela de

a obține o formă de recompensă, iar comportamentul agresiv este instrumentul prin care se obține acea recompensă și agresivitatea ostilă al cărei scop este agresarea

intenționată a celuilalt, agresivitatea fiind declanșată de anumiți stimuli din mediul înconjurător (spre exemplu, prezența unei persoane provocative) și facilitată de

expunerea la pedepse și inducerea stării de frică, a anxietății și frustrării.

3. Agresivitate afectivă și agresivitate acaparatoare

        În 1988, sub imboldul influențelor sociale, Meloy propune ca forme ale agresivității, agresivitatea afectivă și agresivitatea acaparatoare.

        Potrivit concepțiilor autorului, agresivitatea afectivă se manifestă plecând de la perceperea reală sau imaginată a unui atac asupra propriei persoane și implică un

răspuns imediat la stimulul amenințător, în timp ce agresivitatea acaparatoare este o continuare a celei afective, declanșată fiind de prezența fizică a victimei și dorința

agresorului de a o pedepsi. Scopul principal al agresivității afective este de a reduce sau elimina obiectul care reprezintă o amenințare pentru agresor și, implicit, de a

diminua tensiunea resimțită de acesta.

        În urma unui studiu realizat de Vitiello et al. (1990) pe 73 de copii și adolescenți care prezentau comportamente agresive s-a observat că adolescenții care manifestau

agresivitate afectivă aveau un nivel de inteligență mai scăzut, în timp ce adolescenții care manifestau agresivitate „acaparatoare” erau, mai degrabă, dependenți de anumite

vicii (consumatori de droguri).

4. Agresivitate „fierbinte” și agresivitate „rece”

        Combinând mai multe tipuri de agresivități, agresivitatea proactivă și cea reactivă, agresivitatea afectivă și cea acaparatoare, Soller et al. (2006) propun o altă

subclasificare: agresivitate fierbinte și agresivitate rece.

        Agresivitatea  fierbinte se referă la comportamentele impulsive, agresive și defensive care apar ca o reacție la unele provocări reale sau imaginate.

        Copiii care manifestă agresivitate „fierbinte” întâmpină dificultăți în evaluarea corectă a situațiilor sociale provocatoare, ceea ce îi determină uneori să manifeste unele

comportamente exagerate și agresive față de alți copii sau chiar adulți despre care consideră ei că ar avea intenții ostile față de persoana lor (Crick & Dodge, 1996).

        Agresivitatea rece combină mai multe aspecte, precum apariția unor semne vizibile ale fricii, iritabilității și furiei atunci când se implică în toate acțiunile agresive

(Conner, 2002, apud Cristea, 2013).

5. Violența verbală, fizică și psihologică

        Având la bază criteriul planului de manifestare a atacului în școală corelat cu tipul prejudiciului adus victimei sunt delimitate trei tipuri de violență: verbală, fizică și

psihologică. Cele trei forme descriu o serie de comportamente care se încadrează printre indicatorii empirici clasici ai formelor de agresivitate (Olweus, 1999), adică se

bazează pe formele clasice ale acesteia.

        Violența școlară verbală presupune utilizarea unor cuvinte și expresii răutăcioase, amenințări, intimidări, formularea unor glume sau comentarii de natură sexuală.

        Violența școlară fizică se referă la lovirea fizică a celuilalt, pălmuirea și aplicarea unor bătăi, furtul obiectelor personale, priviri insistente și răutăcioase, hărțuirea

sexuală marcată prin diferite gesturi.

        Violența școlară psihologică se manifestă, în majoritatea cazurilor, prin excluderea sau marginalizarea victimei. De regulă, agresorul apelează la statutul de lider pentru

a-și convinge semenii să excludă din diverse activități întreprinse persoana considerată victimă.

6. Violența directă și violența indirectă

        În funcție de modul de acțiune (direct asupra victimei sau indirect prin intermediul celorlalți), Rivers și Smith (1994) au făcut deosebirea între violența directă verbală

(apelul la porecle, etichetări, amenințări, intimidări etc.) și violența directă fizică (lovire, bătaie) și violența indirectă (împrăștierea unor zvonuri, apelul la povești despre

celălalt, bârfe etc.).

        La vârste fragede, violența fizică este foarte ușor de identificat, facilitând posibilitatea de a preveni. În cazul agresorilor verbali, aceștia utilizează limbajul pentru a-și

răni psihic sau umili victimele.

        Într-un studiu efectuat la nivelul a 7000 de elevi de școală primară și secundară, Sharp și Smith (1991) au constatat că utilizarea poreclelor este una dintre cele mai
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frecvente forme de violență verbală.

        În violența indirectă, comportamentul nociv derivă din maniera ocolită prin care ceilalți sunt manipulați social în direcția agresării victimei.

7. Violență relațională, socială și reactivă

        Crick și Grotpeker (1995) propun, pe lângă violența fizică și verbală, conceptul de violență relațională, referindu-se la acele situații în care agresorii utilizează

manipularea conștientă a celorlalți în scopul deteriorării relațiilor sociale ale victimei și izolării acesteia. Unii autori o definesc ca fiind acea formă de violență care se

manifestă prin împrăștierea unor zvonuri și bârfe despre celălalt, dar și prin marginalizarea victimei în cadrul grupului, prin presiuni asupra membrilor respectivului grup.

        Conceptul de violență socială a fost introdus de Galen și Underwood (1997), vizând acele forme de agresivitate menite să deterioreze stima de sine și statusul social al

victimei. Autorii au arătat faptul că violența socială se poate manifesta sub forma respingerii verbale, adoptarea unor expresii faciale negative (fixarea îndelungată cu

privirea, strâmbături, scoaterea limbii etc.), realizarea unor mișcări fizice negative, răspândirea unor zvonuri sau excluderea socială.

8. Violența rasială și cea cauzată de dizabilitate

        Specialiștii domeniului atrag atenția asupra conceptului de violență rasială sau „hărțuire rasială”.

        Violența rasială se referă la acele comportamente agresive îndreptate asupra victimelor de altă rasă decât agresorul. Există situații în care copiii de altă rasă sau etnie

sunt victime ale violenței școlare, fără ca acest lucru să aibă vreo legătură directă cu rasa sau etnia de care aceștia aparțin.

        În sensul eliminării unei posibile confuzii, Conolly și Keenan (2000) propun următoarea definiție: „violența rasială reprezintă ansamblu acțiunilor sau

comportamentelor care discriminează în mod intenționat o persoană sau o face să se simtă marginalizată din cauza identității sale rasiale sau etnice”.

        Violența cauzată de dizabilitate este o acțiune îndreptată asupra copiilor care prezintă o formă ușoară sau severă de dizabilitate fizică sau mintală. Holzbauer și Berven

(1996) definesc această formă de violență ca fiind orice acțiune verbală de a deranja, de a chinui, a ridiculiza sau constrânge o altă persoană ca urmare a unei dizabilități.

1. Violența individuală și de grup

        Olweus (1993) propune clasificarea violenței școlare din perspectiva numărului de agresori și/sau victime. Astfel, sunt înregistrate următoarele categorii:

a) individ (agresor) – individ (victimă);

b) grup (agresori) – individ (victimă);

c) individ (agresor) – grup (victime);

d) grup (agresori) – grup (victime).

        Același autor a estimat faptul că, în aproximativ 60% din cazurile în care se manifestă violența școlară, aceasta este realizată în cadrul unei coaliții între agresor și una-

două persoane.

        Referitor la violența școlară manifestată de către un individ asupra unui grup, această formă are în vedere situațiile în care un cadru didactic manifestă o formă variată,

de preferat ușoară, de comportamente de umilire a unei clase de elevi.

10. Violența instituțională și violența noninstituțională

        B. Defrance (1988) clasifică manifestările violente întâlnite în școală după un singur criteriu: responsabilitatea pentru producerea conduitelor violente. Din această

perspectivă, delimitează două tipuri de violență școlară: violența instituțională și violența noninstituțională.

        Violența instituțională este cea care derivă din însăși funcționarea școlii ca instituție, iar prejudiciul poate decurge din structurile organizaționale și din raporturile de

putere instituite (Defrance, apud Neamțu, 2003).

        C. Neamțu (2003) enumeră următoarele surse ale violenței instituționale: abuzul de autoritate în relația educațională, decalajul între aspirațiile/valorile elevilor și

oferta/practica școlară, nedreptatea profesorului, competiția între elevi, funcția de selecție a școlii.

        În literatura de specialitate anglo-saxonă se folosește termenul sinonim de violență sistemică. Epp și Watkinson (1997) au definit violența sistemică în școli ca fiind

reprezentată de „orice procedură practică sau instituțională care are impact asupra indivizilor și a grupurilor prin împovărarea lor psihologică, mentală, culturală, spirituală,

economică sau fizică”.

        Cu înțeles relativ similar, în literatura psihopedagogică română, C. Hăvârneanu și C. Amorăriței (2001) propun noțiunea de „agresivitate intragenerată”. În accepțiunea
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acestor autori, prin agresivitate intragenerată se înțelege orice agresivitate care ia naștere în interiorul câmpului închis care constituie clasa sau orice agresivitate care nu ar fi

posibilă fără existența clasei sau a unui loc cu vocație similară, favorabil genezei acestui tip de agresivitate.

        Violența noninstituțională cuprinde numai conduitele violente dintre elevi, aparent fără legătură cu cadrele didactice și mediul educativ. Violența instituțională

potențează violența noninstituțională, creând frustrări. Astfel, nedreptatea sau etichetările profesorilor pot avea mai multe efecte posibile: fie o reacție violentă a victimei față

de profesor (aici ne aflăm pe terenul noninstituțional), fie o conduită de vandalism, fie o conduită de evaziune. Apoi, existența și aplicarea constrângerilor de către profesor

dau ocazia elevilor să deprindă, prin observarea unui model, exact genul de conduită prohibită de către profesor prin normele/regulile școlare.

11. Violențe obiective și violențele subiective

        Psihologul francez Jacques Pain (2000) reperează două tipuri de violență în mediul școlar:

- violențe obiective care se referă la acțiunile ce se încadrează în penal (crime și delicte) și asupra cărora se poate interveni frontal;

- violențe subiective care țin de atitudini și au repercusiuni asupra climatului școlar (atitudini ostile, dispreț, umilire, jignire, refuzul de a răspunde la ore). Toate violențele

obiective, vizibile, apar ca răspuns la cele subiective.

12. Cyberbullying-ul sau violența prin dispozitive electronice

        Multitudinea resurselor tehnologice de care dispun copiii și tinerii favorizează expansiunea formelor clasice de hărțuire prin mijlocirea telefonului mobil sau al

internetului, fenomen cunoscut sub numele de cyberbullying. Această formă de violență virtuală poate fi încadrată în violența școlară, având în vedere faptul că actorii

comportamentali sunt elevii (Huluba Grigore, 2014).

        Studiile realizate în domeniu arată că violența prin dispozitive electronice se manifestă diferit față de formele tradiționale ale violenței. Astfel, în violența electronică,

victimei îi este aproape imposibil să prevină și să se mențină la distanță de aceste atacuri, spre deosebire de formele clasice de violență, unde victima este ferită de agresor

odată cu părăsirea incintei școlii. Un alt aspect particular al acestei forme este legat de audiența foarte largă care poate fi implicată ca și martor în agresarea victimei, precum

și invizibilitatea sau anonimatul agresorului. Forma indirectă de agresarea a celuilalt poate crea agresorului impresia de inofensivitate a actelor sale, mulți dintre aceștia fiind

inconștienți de răul pe care îl produc asupra victimei (Cristea, 2013).

        Impactul psihologic resimțit în cazul noilor forme de violență este la fel de important ca și în cazul formelor tradiționale asupra elevilor de vârstă școlară mijlocie, ceea

ce generează nevoia unei informări corecte atât a elevilor și părinților, cât și a profesorilor. Cercetările subliniază faptul că relațiile familiale armonioase, precum și calitatea

climatului școlar constituie un factor protector împotriva acestor forme de violență.

        Dată fiind marea complexitate a fenomenelor de agresivitate și violență școlară, orice încercare de clasificare se lovește de dificultăți mai mari sau mai mici. Privite în

ansamblu, tipologiile prezentate interferează și se completează una pe alta. Indiferent de unghiul din care privim, manifestările agresivității și violenței se înscriu în aria

comportamentelor deviante cu efecte asupra calității vieții școlare. De aceea, se impune ca societatea actuală să caute permanent modalități de prevenire și înlăturare a

acestora.
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VIOLENȚA ȘI BULLYING-UL ÎN ȘCOALĂ

 

        Rezumat: Violenţa în şcoală este una dintre cele mai vizibile forme de violenţă asupra copiilor. Școala este un spațiu pentru învățare și relații sociale, la un loc. Ea

poate funcționa cu succes ca o operă completă dacă acest mediu educațional este „sigur și pozitiv” și nu-și poate îndeplini rolul de instrucție şi socializare, dacă în acest

mediu se manifestă agresivitatea, intimidarea (bullying), violenţa. Orice tulburare a echilibrului dintre aceste sarcini cheie poate împiedica succesul fiecărui elev și poate

afecta construirea de relații sociale, de încredere și comuniune pentru toți.

        Bullying - ul este una dintre cele mai complexe forme de comportament agresiv și de violență, menit să provoace suferință și care implică întotdeauna un dezechilibru

de putere și tărie între agresor și victimă și se manifestă repetitiv, într-un grup de copii.

 

        Cuvinte cheie: violență școlară, bullying, mediu educațional

 

        Violenţa în şcoală este una dintre cele mai vizibile forme de violenţă asupra copiilor. Astăzi, școala este considerată atât „un spațiu educațional pentru dezvoltare

personală, transfer și conservare de cunoștințe”, cât și o „instituție educațională, un mediu protejat, un spațiu de viață, un tărâm al experienței, o autoritate de socializare, un

instrument de selectare și o instituție de reproducere a societății” (Blömeke S. & Herzig B., 2009).

        Ca instituție educațională, școala stabilește o gamă de cerințe specifice: rezultatele/performanțele școlare ale elevilor sunt în mod sistematic evaluate, înregistrate și

comparate cu ale celorlalți. Așteptările și presiunea percepută în ceea ce privește realizările, precum și stresul legat de acestea (Ebner, 2014), pe de-o parte și un climat

școlar negativ, în general (Olweus, 2010), de cealaltă parte, sunt factori importanți care generează bullying - ul în școală.

        În funcție de resursele personalității lor, de mediul de proveniență cultural și social și de circumstanțele vieții, elevii sunt pregătiți în mod diferit să facă față

provocărilor personale și sociale venite din partea școlii. Cu toate acestea, este absolut necesar ca elevii să învețe să facă față cerințelor și provocărilor, pentru că este o

competență cheie și o condiție obligatorie pentru o viață împlinită ca adult.

        Școala este un spațiu pentru învățare și relații sociale, la un loc. Ea poate funcționa cu succes ca o operă completă dacă acest mediu educațional este „sigur și pozitiv”

(Olweus et al., 2010) și nu-și poate îndeplini rolul de instrucție şi socializare, dacă în acest mediu se manifestă agresivitatea, intimidarea (bullying), violenţa. Orice tulburare

a echilibrului dintre aceste sarcini cheie poate împiedica succesul fiecărui elev și poate afecta construirea de relații sociale, de încredere și comuniune pentru toți.

        Bullying - ul este una dintre cele mai complexe forme de comportament agresiv și de violență. Acesta este caracterizat ca fiind acel comportament agresiv, intenționat,
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menit să provoace suferință și care implică întotdeauna un dezechilibru de putere și tărie între agresor și victimă și se manifestă repetitiv, regulat, într-un grup de copii. Spre

deosebire de comportamentele de violență, care apar spontan între copii, urmare a trăirii unor emoții intense (spre exemplu, furie, frustrare, teamă etc.) și dispar de îndată ce

intensitatea trăirilor emoționale se diminuează, iar situațiile punctuale sunt rezolvate, comportamentele de bullying nu dispar de la sine. Cu toate acestea, nu fiecare act de

violență este o acțiune de bullying.

        Conform studiului Organizației Mondiale a Sănătății privind comportamentul sănătos la copiii de vârstă școlară, bullying-ul apare atunci când un elev este „tachinat în

mod repetat într-un mod care nu îi place… Dar nu este bullying atunci când doi elevi de putere sau autoritate similară se ceartă sau se bat. Nu este bullying nici atunci când

un elev este tachinat într-un mod prietenos și glumeț”. (Craig et al., 2009)

        Rădăcinile etimologice ale cuvântului bullying se pot regăsi în secolul al XVI-lea, când „my bully” însemna „dragul meu”, „iubitul meu”, venind din cuvântul danez

„boele”. Un secol mai târziu a apărut pentru prima dată cu sensul actual, dar, abia în secoul al XX-lea, acest cuvânt a dobândit definițiile academice folosite astăzi.

        Verbul to bully înseamnă a intimida, a speria, a domina. „Bully” este o persoană care își folosește puterea și tăria sa pentru a speria sau răni persoanele mai slabe

(Oxford Advanced Learners Dictionary, 2016).

        Dan Olweus (1993), profesor cercetător în psihologie, considerat pionier pe tema bullying-ului, pe baza numeroșilor ani de cercetare, implementare și evaluare a

programelor de prevenire, arăta că „un elev este agresat atunci când el/ea este expus, în mod repetat în timp, unor acțiuni negative din partea unuia sau mai multor elevi... . O

acțiune negativă este situația în care o persoană provoacă intenționat, sau intenționează să provoace, durere fizică sau disconfort unei alte persoane, prin contact fizic,

cuvinte sau în alte moduri.”

        Ceea ce este specific bullying-ului este relația de putere asimetrică și dezechilibrată dintre cei care agresează și cei care sunt agresați. În plus, nu este ocazional sau un

eveniment singular, ci un tipar comportamental care se repetă în timp împotriva aceleiași persoane cu o diferență evidentă de putere. Prin diverse acte de bullying, elevul

mai puternic țintește în mod sistematic, intenționat și crud să rănească, să sperie sau să intimideze persoana mai slabă.

        Ken Rigby (2002), un alt cercetător renumit în domeniu, arată că bullying-ul implică: „O dorință de a răni + acțiune dureroasă + dezechilibru de putere + (tipic)

repetiție + utilizarea nedreaptă a puterii + plăcere evidentă din partea agresorului + sentiment de opresiune din partea victimei.”  

        Olweus a făcut diferența între trei tipuri de bază de comportament tip bullying: 

fizic: lovire, împingere, pocnire, ciupire, constrângerea celuilalt elev prin contact fizic;

verbal: amenințări, tachinări, insulte, bătaie de joc, șantaj, poreclire, împrăștierea de zvonuri și minciuni;

emoțional/psihologic: excluderea intenționată a cuiva dintr-un grup sau activitate, manipulare, ridiculizare.

        Fenomenul bullying apare atunci când au loc acțiuni dezaprobatoare realizate de către o persoană sau un grup de persoane (elevi, profesori, părinţi, directori, personal

administrativ, persoane semnificative din viaţa personală sau profesională, necunoscuţi), precum:

- strigă pe nume într-un anumit fel (răstit sau mieros) care deranjează, folosind un anume ton, un anumit subînţeles sau folosind porecle;

- pune în încurcătură un alt coleg sau o oricare altă persoană, în mod intenţionat sau neintenţionat (la lecţie, în afara şcolii, pe terenul de sport, la o activitate extrașcolară

etc.);

- loveşte, împinge, şicanează, supără (în timpul orei, pe holurile şcolii, pe terenul de sport, în activităţile extraşcolare etc.);

- bârfeşte, ignoră, exclude, etichetează persoane;

- şantajează, minte, înşală, intimidează, fură bani, obiecte, idei;

- produce teama de a se duce la şcoală şi preferă să stea acasă sau să chiulească, să se ducă la şcoală din cauza atmosferei conflictuale de acasă;

- contrazice în mod vehement, foarte agresiv, atacă opiniile, punctele de vedere, credinţele, convingerile, fără înţelegere şi toleranţă;

- îndepărtează cunoştinţele şi prietenii, practic „rupe” reţeaua socială;

- postează mesaje nepotrivite pe Internet cu adresă exactă, dă telefoane în mod abuziv;

- trimite mesaje inadecvate pe telefon;

- foloseşte un limbaj trivial şi vulgar sau păstrează tăcerea;
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- face pe ceilalţi să se teamă, pentru a se simţi mai puternic.

        Apariția bullying-ului este generată de unele comentarii (cuvinte, remarci, glume răutăcioase sau binevoitoare etc.) despre:

- aspectul fizic: greutate, înălţime, culoarea părului, culoarea ochilor, vestimentaţie;

- familie: tip de familie (monoparentală), divorţul părinților, nivel de cultură (lipsa cărţilor din casă, educaţia părinţilor, durata şi calitatea petrecerii timpului liber împreună),

lipsa părinţilor (plecaţi la muncă în străinătate, fără timp liber, decesul unuia dintre părinţi etc.), apariţia unui nou membru în familie;

- activitatea şcolară: performanţe școlare, prezenţa/ absenţa la școală, abandon şcolar, interese, hobby/ pasiuni, aptitudini, atitudini, evoluţie şcolară;

- comportament: specific adolescenţilor (tatuaje, piercing, popularitate);

- nevoi speciale: dizabilităţi motorii, alte tipuri de dizabilităţi, cum ar fi dislexie, ADHD sau sărăcie, religie, etnie;

- alte diferenţe: stil de învăţare (vizual, auditiv, tactil), stil de muncă (rapid, lent, sintetic, analitic, experienţial), stare de sănătate, obiective de carieră, dorinţe.

        Bullying-ul este, în primul rând, un tipar de comunicare și interacțiune socială, care generează efecte asupra ambilor protagoniști: agresor și victimă. Copiii care

agresează alți copii sunt de obicei nesiguri, se tem și au în istoricul personal traume interne, care nu sunt gestionate adecvat în familiile lor (Listen!, 2016).

        Mediul emoțional de acasă este menționat de mulți autori ca un factor important în a deveni agresor sau victimă. Astfel, lipsa empatiei dintre părinți sau dintre părinți și

copii, utilizarea oricărui tip de violență (dar, în special, cea fizică) și abuz în familie, combinat cu lipsa unor reguli clare de îndrumare a copilului, pot cataliza adoptarea

comportamentului de tip bullying. Tot astfel, Olweus (1993) a arătat că părinții foarte protectori pot crește riscul de expunere la bullying pentru copiii lor, care devin victime

ale bullying-ului mai des decât semenii lor.

        Conturând profilurile victimelor, Olweus a evidențiat anumite caracteristici intrapersonale și interpersonale asociate cu probabilitatea crescută de a suferi din cauza

bullying-ului, spre exemplu: timiditatea, nesiguranța, pasivitatea, o stimă de sine scăzută, lipsa prietenilor (apud Pregrad, 2015). Copiii agresați sunt defavorizați, nefericiți

și suferă de probleme legate de stima de sine și încrederea în propria persoană. Ei se simt adesea anxioși, simt rușine și se simt chiar vinovați pentru ceea ce li s-a întâmplat.

În școală, ei sunt de obicei intruși fără prieteni, singuri și abandonați (Olweus, 1993). De asemenea, a fi diferit de majoritate semenilor, pe motiv de etnie, credință, identitate

sexuală, orientare sexuală poate duce la un risc sporit de victimizare. Tot astfel, copiii cu nevoi educaționale speciale, cu dizabilități fizice sau dificultăți de învățare pot

prezenta riscul special de a fi agresați.

        În cazul copiilor înclinați să îi agreseze pe alții, specialiștii domeniului (Olweus, 1993; Taglieber, 2008; Pregrad, 2015) enumeră câteva caracteristici: nevoia de a

căpăta un statut, de a dobândi o putere mai mare, o dorință puternică de a controla și domina, impulsivitatea, lipsa empatiei, căutarea recunoașterii statutului lor de persoane

care dau tonul unor acțiuni, plăcerea provocată de vederea victimei oprimate (Rigby, 2002).

        Uneori, atât agresorii, cât și victimele au peisaje interne similare. Unii copii își pun o „armură de agresor” pentru a-și ascunde slăbiciunile și pentru a evita să devină

victime. Masca unui agresor este un scut care îi ascunde interiorul vulnerabil. Majoritatea agresorilor altor persoane au fost victime ale violenței în copilărie (Animus

Association Foundation, Listen!, 2016).

        Indiferent de scara la care fenomenul se manifestă, bullying-ul are loc în majoritatea școlilor, dar ceea ce diferă semnificativ între școli este modul în care acestea îl

gestionează în practica de zi cu zi. Bullying-ul nu se oprește de la sine fără intervenție din exterior (Gugel, 2014). Programele educaţionale sunt utile numai prin acordarea

suportului factorilor de decizie care pot propune implementarea consistentă a unor politici coerente de eliminare a violenţei/ bullying-ului în şcoli.

        Intervențiile anti-bullying efective nu pot fi limitate doar la clasă, la lecție sau la activitățile bazate pe programa școlară. Inițiativele anti-bullying nu pot funcționa

singure, fără angajamentul administrației școlii, fără angajamentul profesorilor și educatorilor. De asemenea, implicarea părinților în acțiunile de stopare a fenomenului

joacă un rol important, dar și participarea autoritară din partea copiilor ar trebui văzută ca o resursă puternică în abordarea bullying-ului școlar. Este nevoie  de o abordare

unitară, care să includă întreaga școala și nu doar să fie trasate anumite linii directoare, ci să fie cu adevărat puse în practică anumite strategii, de la nivelul politicii anti-

bullying a școlii la nivel de clasă și activități extrașcolare.
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Scrisul – activitate complexă

 

          Rezumat: Pentru ciclul primar familiarizarea elevilor cu instrumentele muncii intelectuale, mai cu seamă cititul și scrisul, constituie conținutul esențial al întregii

sale activități. A-l învăța pe școlarul mic să citească și să scrie înseamnă a-l învăța cum să învețe. Citirera și scrierea sunt instrumente intelectuale de care omul are nevoie

toată viața.

 

Cuvinte cheie: auz fonematic, scris, citit, sunete, silabe, cuvinte

 

            “Prin scriere fonematică se înțelege acea scriere care redă mai mult sau mai puțin exact pronunțarea actuală.”( Al. Graur)
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            Analiza particularităților fonetice ale limbii române permite desprinderea unor consecințe de ordin metodologic cu privire la învățarea citirii și scrierii de către

școlarii mici.

            Este evidentă funcția cognitivă a scrisului care însoțește întreaga activitate de învățare. Scrisul este unul dintre instrumentele fundamentale ale activității intelectuale,

un mijloc important în activitatea de cunoaștere, de comunicare, de cultivare a capacităților intelectuale, precum și în formarea unor trăsături de caracter.

            Introducerea copilului în procesul scrierii trebuie făcută cu multă grijă, deoarece oasele mici ale mâinii, cât și mușchii corespunzători sunt în plină dezvoltare.

Nerespectarea acestor caracteristici ar face scrisul o activitate obositoare. Corectitudinea scrisului trebuie să se realizeze atât sub aspect grafic, cât și ortografic.

Suprasolicitarea la scris creează o crampă a scrisului. Ca urmare copilul scrie urât și capătă aversiune pentru activitatea respectivă.

            Analizând geneza cititului la copiii preșcolari, este evidențiat în literatura de specialitate faptul că citirea se poate realiza fără suportul scrisului: sunt copii care învață

să citească fără să scrie, chiar fără a dovedi o activitate grafică deosebită.

            Nu același lucru se poate spune despre însușirea scrierii. Aceasta nu se poate realiza în afara proceselor care implică reproducerea verbală și recunoașterea semnelor

grafice. Citirea implică procese cognitive, afective, volitive și chiar deprideri motorii. Scrisul implică procese mai complexe de transfer și reproducere, dublate de o

deprindere motorie obținută prin exerciții specifice și care tinde spre automatizare.

            Însușirea scrierii literelor este o operație mintală mult mai grea decât citirea lor, percepțiilor și reprezentărilor vizuale, adăugându-li-se operațiile motorii necesare

pentru executarea grafemului. Gândirea este solicitată permanent în procesul combinării literelor în cuvinte și a cuvintelor în propoziții, pentru a așeza propoziția în pagină,

pentru a despărți cuvintele în silabe, pentru a respecta semnele de punctuație, de ortografie.

            În procesul de predare-învățare-evaluare, cea mai mare parte din activitatea de scriere o realizează elevii. Dascălului îi revine mai mult rolul de a asigura învățarea

limbajului scris, de a dirija învățarea prin mijlocirea acestuia și de a supraveghea și evalua.  Învățătorul scrie mai mult pe tablă, iar elevii învață destul de greu cum să scrie

la tablă. Se poate observa frecvent scrisul învățătorului pe caietele elevilor, cu culoare roșie, ceea ce elevul face foarte rar. Utilizarea creionului roșu și de către elev în scopul

autocorectării îi dă acestuia  încredere în forțele proprii. De asemenea, folosirea la lecție a scrisului pe tablă de către elev, ajută la depășirea constrângerilor. Este eficient și

util ca elevii să scrie mai mult la tablă și astfel să participe mai intens la activitatea de predare-învățare.

            Școlarul mic are de îndeplinit un număr de sarcini de ordin grafic și trebuie să se concentreze asupra fiecăruia. Ca urmare apar o serie de dificultăți:

confuzia literelor asemănătoare ca formă;

inversări sau eliminări de litere;

deformarea literelor cu înălțimi variate;

îngrămădiri ale unor cuvinte, fără separare între ele;

atitudinea neobișnuită a corpului, brațului, încheieturii mâinii;

orientarea greșită în spatial destinat scrierii;

modul necorespunzător de a ține creionul, stiloul.

Învățătorul trebuie să-l ajute pe elev să treacă de la mișcări lente, obositoare, încordate la mișcări firești, executate în ritm propriu. Dificultățile întâmpinate de școlarii mici,

în învățarea citit-scrisului se datorează caracteristicilor de dezvoltare psiho-fiziologică a acestora, și anume: aria redusă a câmpului vizual, imaturitatea aparatului fono-

articular, a auzului fonematic, a motricității fine. În funcție de aceste particularități, în procesul de învățare se vor forma reprezentările și schemele cognitive specifice citirii

și scrierii până la transformarea acestor activități în automatisme, deprinderile de citire și scriere.

Semnele grafice prezintă dificultăți crescânde în execuție: trecerea de la simplu la complex și varietatea formelor. Probele se execută cu creionul pe foi neliniate, câte un

rând din fiecare semn grafic prezentat, pentru a evidenția mai ușor orientarea în spațiul grafic, distorsiunile și înclinația traiectelor grafice. Ca instrument este ales creionul,

pentru a elimina eventualele dificultăți în mânuirea altor instrumente.

Din analiza caracteristicilor grafismului se poate evidenția o scală de evaluare a execuției semnelor grafice date: gradul de rezolvare a probei (total, parțial, nerealizare);

încadrarea în spațiul grafic dat (rânduri coborâtoare, suitoare, frânte; orientarea diferită a execuției semnelor grafice, unele verticale, altele orizontale, semne larg executate

alternând ce semne înghesuite); înclinația corectă a semnelor grafice (ținând seama că semnele grafice au înclinații diferite); dimensiunile semnelor (alternarea între semne
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mici și mari, execuția unor semne mici care cresc spre finalul rândului sau invers); distorsiuni ale liniei grafice propriu-zise (deformații, tremurături, mâzgălituri, exprimând

nesiguranța în execuția liniei de bază); încadrarea în timpul de realizare – ritmul de rezolvare (completarea rândurilor în timpul dat); aspectul general al probei (aspectul

îngrijit sau neîngrijit, neglijent).

Învățarea citirii și scrierii trebuie să se realizeze conștient, pe baza analizei și sintezei fonetice și grafice a cuvintelor, pe baza cunoașterii temeinice a particularităților

fonetice ale limbii române, cât și a particularităților psihologice ale școlarilor mici.
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Modalități de obținere a progresului în educarea elevilor cu CES

 

 

Rezumat: Cerințele educative speciale desemnează acele cerințe ori nevoi speciale față de educație care sunt suplimentare dar și complementare obiectivelor generale ale

educației pentru copil. Fără abordarea adecvată a acestor cerințe speciale nu se poate vorbi de egalizarea șanselor de acces, participarea și integrarea școlară și socială.

 

Cuvinte cheie: cerințe educative speciale, integrare, adaptare, program de intervenție personalizat

Cerințe/nevoi educative speciale - CES - este o sintagmă, care se referă la cerințele în plan educativ ale unor categorii de persoane, cerințe consecutive unor disfuncții sau

deficiențe de natură intelectuală, senzorială, psihomotrică, fiziologică sau ca urmare a unor condiții psihoafective, socioeconomice sau de altă natură; aceste cerințe plasează

elevul într-o stare de dificultate în raport cu ceilați din jur, stare care nu-i permite o existență sau o valorificare în condiții normale a potențialului intelectual și aptitudinal de

care acesta dispune și induce un sentiment de inferioritate ce accentuează condiția sa de persoană cu cerințe speciale.

            În ţara noastră, elevii cu cerinţe educative speciale au  învăţat în şcoli speciale, îndrumați de cadre didactice pregătite pentru a lucra cu astfel de copii, dar, în ultimii

ani, s-a ajuns la concluzia că procedându-se astfel, aceşti elevi sunt oarecum excluşi din viaţa socială şi s-a decis întegrarea lor în învăţământul de masă. Şcoala, ca instituţie

publică de formare şi socializare umană, trebuie să răspundă cerinţelor tuturor elevilor, atât celor care au un ritm de învăţare şi un potenţial intelectual şi aptitudinal peste

medie, cât şi celor care manifestă deficienţe de învățare. Ambele categorii pot fi considerate cu cerinţe educative speciale și necesită un program individualizat de învățare,

însă eu mă voi referi, în cele ce urmează, la cea de-a doua categorie, elevii cu deficiențe de învățare.
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            Pornind de la această premiză, se impune a răspunde următorului set de întrebări: Care sunt actorii școlari care contribuie în mod semnificativ la asigurarea

succesului școlar al copilului cu CES? Cum sunt susținute adaptarea și progresul școlar al elevului cu CES prin conținuturile predate și prin ritmul activităților educative și

corectiv-compensatorii? Din punct de vedere al curriculum-ului predat învățat / evaluat, practicile de integrare sunt suficient de flexibile pentru a asigura un parcurs școlar

adaptat nevoilor copiilor cu CES? Care sunt modalitățile de predare-învățare care îi oferă suport elevului cu CES  în abordarea diverselor sarcini de învățare? În ce fel

modalitățile de predare influențează performanța școlară a elevului cu CES? Cum trebuie dezvoltat sistemul de evaluare a progresului elevului cu CES pentru a deveni  

motivant pentru acesta?.Cine elaborează planurile de intervenție personalizate?

   PIP-urile sunt dezvoltate pornind de la curriculum-ul național, din care sunt selectate acele obiective / competențe și unități de conținut care pot fi atinse de către elevii cu

CES.  Acestea sunt elaborate de către profesorii de sprijin în colaborare cu celelalte cadre didactice. Astfel, pentru a realiza o selecție adaptată nevoilor și posibilităților

fiecărui copil, colaborarea dintre profesorul de sprijin și cadrul didactic care lucrează cu copiii devine o condiție de bază. Autori în domeniu identifică șase principii de bază

ale proiectării curriculare eficiente pentru această categorie de copii: accent pe ideile fundamentale, utilizarea unor strategii didactice de bază, asigurarea de suport

intermediar în realizarea oricăror acțiuni, integrarea strategică a cunoștințelor, recapitularea obiectivă a acestora, asigurarea unui fond primar de cunoștințe.  

             În calitate de profesor, am fost pusă în situaţia de a avea la clasă elevi cu cerinţe educative speciale şi, în astfel de situaţii, am încercat să găsesc cele mai bune

metode de predare-învățare pentru a-i determina pe toți participanții la actul educațional să se implice conștient în activitățile derulate

              Adaptarea curriculum-ului la nivelul clasei reprezintă una dintre soluţiile propuse de către factorii abilitaţi. O calitate esenţială a curriculum-ului şcolar actual este

aceea că prezintă un grad mare

de flexibilitate, astfel încât să permită fiecărui copil să avanseze în ritmul său şi să fie tratat în funcţie de capacităţile sale de învăţare. Pentru aceasta, este nevoie, însă, ca

formularea obiectivelor, stabilirea conţinuturilor instruirii, modalităţile de transmitere a informaţiilor în clasă şi evaluarea elevilor să se facă diferenţiat.

Planificarea individualizată a învăţării presupune adaptarea educaţiei la nevoile individuale din perspectiva diferenţelor dintre elevi. Adapatrea curriculum-ului realizat de

cadrul didactic la clasă pentru predarea, învăţarea, evaluarea diferenţiată se poate realiza prin:

adaptarea conţinuturilor, având în vedere atât aspectul cantitativ, cât și aspectul calitativ, planurile și programele școlare fiind adaptate la potențialul de învățare al

elevului, prin extindere, selectarea obiectivelor și derularea unor programe de recuperare și remediere școlară.

adaptarea proceselor didactice având în vederea mărimea și gradul de dificultate al sarcinii, metodele de predare (metode de învățare prin cooperare, metode activ-

participative, jocul didactic), materialul didactic-intuitiv, timpul de lucru alocat, nivelul de sprijin (ajutor suplimentar acordat prin intermediul cadrelor didactice de sprijin);

adaptarea mediului de învăţare fizic, psihologic şi social;

adaptarea procesului de evaluare, având ca finalitate

dezvoltarea unor capacitaţi individuale ce se pot exprima prin diverse proiecte și produse (scrise, orale, vizuale, kinestezice).

Modalitatea de evaluare poate fi adaptată în funcţie de potenţialul individual. Evaluarea trebuie să vizeze identificarea progresului realizat de elev, luând ca punct de plecare

rezultatele evaluării inițiale. În activităţile didactice destinate elevilor cu CES se pot folosi metodele expozitive (povestirea, expunerea, explicaţia, descrierea), dar trebuie

respectate anumite cerinţe: să se folosească un limbaj adecvat, corespunzător nivelului comunicării verbale, prezentarea să fie clară, precisă, concisă, ideile să

fie sistematizate, să se recurgă la procedee şi materiale intuitive, să se antreneze elevii prin întrebări de control pentru a verifica nivelul înţelegerii conţinuturilor de către

aceştia şi pentru a interveni cu noi explicaţii, atunci când se impune acest lucru.

           Metodele de simulare (jocul didactic, dramatizarea) pot fi aplicate cu succes atât în ceea ce priveşte conţinutul unor discipline, cât şi în formarea şi dezvoltarea

comunicării la elevii cu deficienţe mintale şi senzoriale. Implicarea lor cât mai directă în situaţii de viaţă simulate, trezesc motivaţia şi implică participarea activă,

emoţională a elevilor, constituind şi un mijloc de socializare şi interrelaţionare cu cei din jur. Metoda demonstraţiei ajută elevii cu dizabilităţi să înţeleagă elementele de bază

ale unui fenomen sau proces. Alături de metoda demonstraţiei, exerciţiul constituie o metodă cu o largă aplicabilitate în educaţia specială, mai ales în activităţile de

consolidare a cunoştinţelor şi de formare a deprinderilor.

           De asemenea, în activitatea educativă a copiilor cu cerinţe educative speciale , se poate folosi cu maximă eficiență învățarea prin cooperare, ceea ce permite evaluarea

frecventă a performanţei fiecărui elev care trebuie să ofere un răspuns în nume personal sau în numele grupului, elevii se ajută unii pe alţii, încurajându-se şi împărtăşindu-şi
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ideile, explică celorlalţi, discută ceea ce ştiu.

           Însă progresul în educarea copiilor cu CES se poate realiza nu numai prin activităţi educative şcolare, ci şi prin activităţi extracurriculare. Rolul terapeutic al

activităţilor extracurriculare constă în faptul că prin ele se poate realiza mai uşor socializarea copiilor cu CES. În funcţie de specificul lor, aceste activităţi dezvoltă la elevi

priceperi, deprinderi şi abilităţi cognitive şi comportamentale, mult mai solide, pentru că, desfăşurându-se în afara cadrului tradiţional al sălii de clasă, ele permit contactul

direct cu realitatea socială. Astfel, activităţile extracurriculare de tipul vizitelor, excursiior şi drumeţiilor, permit dezvoltarea relaţiilor interpersonale şi o mai bună

relaţionare a copiilor cu societatea, sporirea interesului de cunoaştere a frumuseţilor naturale şi de patrimoniu, formarea şi dezvoltarea unor sentimente de preţuire a

mediului natural, în vederea adoptării unui comportament ecologic adecvat.

           Concursurile cu tematică diferită (sportive, artistice, pe discipline de studiu etc.) dezvoltă la elevii cu CES, spiritul de competiţie, de echipă, încrederea în forţele

proprii, îi mobilizează la cooperare. Educaţia integrată va permite copiilor cu CES să trăiască alături de ceilalţi copii, să desfăşoare activităţi comune, dobândind abilităţi în

vederea adaptării, integrării şi devenirii lor ca şi ceilalţi.
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR PRIN REZOLVAREA ŞI COMPUNEREA DE PROBLEME MATEMATICE

                                       

Rezumat: Copilul de vârstă şcolară mică adoptă o atitudine creatoare atunci când, pus în faţa unei probleme, îi structurează datele, descoperă căile de a o rezolva într-un

mod personal.

 

Cuvinte cheie: matematică, probleme, creativitate, originalitate, înţelegere, flexibilitatea gândirii.

 

Activitatea matematică implică efectul gândirii, în primul rând al celei creative. În clasele primare se formează noţiunile elementare cu care omul va lucra pe tot parcursul

vieţii, noţiuni pe care se clădeşte întregul sistem de achiziţii imperios necesare. Este incontestabilă contribuţia matematicii la formarea unei gândiri logice, concrete şi

creative, la formarea unor deprinderi de muncă, de ordine.

Conceptul de creativitate a primit numeroase definiţii din partea specialiştilor. Văzută prin prisma “zestrei” de atribute personale, creativitatea capătă sensul de “potenţial

creativ”, de suma de însuşiri şi factori psihologici ai unor viitoare performanţe creatoare.

O condiţie fundamentală a creativităţii este inteligenţa, ea fiind una dintre cele mai generale aptitudini umane şi un atribut al tuturor proceselor cognitive. Inteligenţa este o
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condiţie necesară, dar nu şi suficientă a creativităţii. Realizarea acţiunii de creaţie solicită fantezia, unele aptitudini speciale, implicarea factorilor motivaţionali: curiozitate,

interes pentru cunoaştere, precum şi anumite trăsături ale personalităţii.

Într-un sens mai larg, creativitatea este combinată cu capacitatea gândirii umane de a găsi metode, soluţii, idei noi.

La nivelul copiilor din ciclul primar, orice rezolvare de situaţii problematice constituie în acelaşi timp o manifestare a creativităţii gândirii lor. Principala caracteristică a

gândirii creative la elevi este noutatea sau originalitatea soluţiei găsite, a ideii emise.

Copilul de vârstă şcolară mică adoptă o atitudine creatoare atunci când, pus în faţa unei probleme, îi structurează datele, descoperă căile de a o rezolva într-un mod personal.

În tot ceea ce fac, micii şcolari îşi pot manifesta o atitudine creatoare: elaborarea unei scrisori, a unei compuneri, rezolvarea unui exerciţiu sau a unei probleme, executarea

unui desen sau a unei lucrări practice, constituie tot atatea posibilităţi de afirmare a creativităţii.

Cultivarea creativităţii la elevi sau învăţarea de tip creator impune anumite premise ce pot fi considerate drept cerinţe specifice, dintre care menţionăm:

învăţătorul să insufle elevilor o atitudine şi un stil de gândire creator;

orientarea elevilor spre nou;

crearea unei atmosfere permisive;

încurajarea efortului creativ al elevilor încă de la primele manifestări.

Activitatea creatoare este favorizată de mediul şcolar, caracterizată prin atmosfera permisivă, de înţelegere, încurajare, de interes şi emulaţie. Prin întrebări, învăţătorul poate

incita gândirea elevilor: inducţie, deducţie, comparaţie, descoperire de relaţii cauzale.

Rezolvarea de probleme, şi în mod deosebit compunerea de probleme matematice, prezintă o mare importanţă pentru dezvoltarea flexibilităţii gândirii elevilor.

Foarte importantă în rezolvarea problemelor este inţelegerea structurii problemei şi a logicii rezolvării ei. Elevul trebuie să cuprindă în sfera gândirii sale întregul “film” al

desfăşurării raţionamentului, etapele acestuia:

analiza datelor problemei şi orientarea şirului de judecăţi către rezolvarea problemei;

esenţializarea rezolvării problemelor într-un exerciţiu cu datele numerice ale acesteia, apoi cu simboluri;

elaborarea unei probleme cu text pe baza unor scheme grafice.

În rezolvarea problemelor, gândirea elevilor este mereu confruntată cu o necunoscută. Pentru descoperirea ei, elevii emit ipoteze, întreprind diverse căutări, propuneri,

stabilesc diferite relaţii, fac combinaţii pentru a găsi drumul spre rezolvare. Pe măsură ce ei pătrund în miezul problemei, necunoscuta se lasă descoperită.

Compunerea problemelor în care elevul îmbină cuvinte cu numere exprimând relaţii între cantităţi stimulează gândirea la o activitate intensă şi de creaţie.

La început, copiii sunt puşi să creeze probleme asemănătoare cu cele prezentate de învăţător, pentru a li se forma deprinderea de a separa întrebarea. În vederea deprinderii

elevilor de a înţelege cele două părţi ale problemei, independenţa între enunţ şi întrebare, elevii compun probleme fie din enunţul dat la care lipseşte întrebarea, fie având

întrebarea şi lipsindu-i enunţul.

Compunerea problemelor este una dintre modalităţile principale de a dezvolta gândirea independentă şi originală a copiilor, de cultivare şi educare a creativităţii gândirii lor.

Se pot compune şi crea probleme în următoarele forme şi următoarele succesiuni graduale:

probleme acţiune sau cu punere în scenă;

compuneri de probleme după tablouri şi imagini;

compuneri de probleme după modelul unei probleme rezolvate anterior;

compuneri de probleme după un plan stabilit;

probleme cu indicarea operaţiilor matematice ce trebuie efectuate;

compuneri de probleme cu mai multe întrebări posibile;

compuneri de probleme cu o întrebare dată şi cu mai multe conţinuturi date ;

compuneri de probleme cu întrebare probabilă;
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compuneri de probleme  cu mărimi date, cu valori numerice date;

compuneri de probleme după un exerciţiu simplu sau compus;

compuneri de probleme după un model simbolic;

compuneri de probleme  cu modificarea conţinutului şi a datelor;

crearea liberă de probleme.

În activitatea de compunere a problemelor trebuie să se ţină seama de posibilitaţile elevilor prin sarcini gradate, trecându-se treptat de la compunerea liberă la cea îngrădită

de anumite cerinţe din ce în ce mai restrictive.

Învăţătorul are sarcina să conducă o vastă activitate, prin indicaţii clare, prin exemple sugestive folosite ca modele, prin cerinţe raţionale, să canalizeze gândirea şi

imaginaţia copiilor spre asocieri din ce în ce mai puţin întâmplătoare. În acelaşi timp, să-i facă pe elevi să aibă încredere în ei, să le educe calităţi moral-volitive, să le

dezvolte interesul şi sensibilitatea la probleme noi, să fie receptivi la situaţii problematice cu conţinut matematic.

Compunerea de probleme în clasele primare poate constitui o premisă reală şi eficientă pentru o viitoare muncă de cercetare, pentru activitatea ulterioară de creaţie şi, cu

certitudine, o modalitate sigură de sporire a rolului formativ al învăţământului sistematic din ciclul primar, în strânsă corelaţie cu celelalte discipline de învăţământ.

 

 

Bibliografie:

Cerghit, Ioan, (1980), Metode de învăţământ, E.D.P., Bucureşti

Cretu, Elvira,(1999), Psihopedagogie şcolară pentru învăţământul primar, Ed. Aramis, Bucureşti

Joita, Elena, (1994), Didactica aplicată, Ed. Gheorghe Alexandru,

Craiova.

Rosu, V. Dumitru,(1978), Matematici moderne în sprijinul

învăţătorilor, E.D.P., Bucureşti

Bosancu Constantin

e-mail: familiabosancu@yahoo.com

  Liceul Tehnologic „Nicanor Moroşan”

                                                   Pârteştii de Jos, Suceava

 

FACTORI IMPLICAŢI ÎN PROCESUL DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

                                            

 

Rezumat: Eficienţa activităţii de consiliere şi orientare şcolară şi profesională depinde de existenţa unei strânse interacţiuni şi permanente colaborări între şcoală, familie,

servicii specializate, dar şi agenţi economici, mass-media, organizaţii profesionale etc.

 

Cuvinte cheie: şcoală, familie, consiliere, societate, sprijin afectiv, personalitate.

 

1. Şcoala

Conceperea şcolii ca o instituţie socială cu multiple funcţii, aptă să răspundă eficient nevoilor psihologice şi sociale ale elevului, să asigure cadrul optim pentru starea sa de

bine, pentru diminuarea şi prevenirea tulburărilor de adaptare este vitală în societatea contemporană, mai ales în condiţiile în care se înregistrează o creştere alarmantă a
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numărului de eşecuri şi abandonuri şcolare, a comportamentelor delincvente, a tulburărilor emoţionale. Şcoala poate şi trebuie să facă mai mult în direcţia prevenţiei şi

soluţionării problemelor cu care se confruntă.

 Se pot identifica diferite niveluri de consiliere care se pot desfăşura în şcoală:

 -  Un prim nivel este cel al sfatului/sprijinului continuu pe care orice profesor îl acordă elevilor, prin însăşi exercitarea profesiei didactice, care presupune o comunicare

continuuă, directă.

Problemele care constituie temeiul acestui tip de consiliere/sfat sunt adesea cele legate strict de disciplina pe care profesorul o predă şi mai rar cuprind sfera vieţii personale

a elevului. Pentru exercitarea acestui tip de relaţie se presupune că este suficientă pregătirea de specialitate şi psihopedagogică a profesorului.

  - Un al doilea nivel îl constituie consilierea şcolară pe care o poate acorda orice cadru didactic care s-a formal suplimentar - prin studii aprofundate sau cursuri de formare

continuă şi practică - pentru asemenea activităţi. Obiectul acestui tip de consiliere îl constituie problemele personale/dificultăţile elevilor, atât cele provenite din viaţa lor de

şcolari cât şi cele din afara şcolii.

 Consilierea nu se predă, ci se realizează sub forma unor şedinţe de lucru practice, in cadrul cărora se dezvoltă un tip special de relaţie, relaţia de consiliere.

 -  Cel de-al treilea nivel de consiliere din şcoală este cel desfăşurat de specialişti: psihologi, pedagogi, psihopedagogi, psihosociologi, fiind vorba de asistenţă

psihopedagogică calificată acordată elevilor prin Centrele Judeţene şi Cabinetele Interşcolare.

În ceea ce priveşte procesul de orientare a carierei, se au în vedere anumite categorii de competenţe pe care şcoala trebuie să le dezvolte la un nivel performant şi care sunt

cerute de piaţa muncii.

Aşadar, şcoala trebuie să constituie mediul în care se formează persoane capabile să fie în armonie cu sine, cu ceilalţi, cu lumea, persoane competente pentru viaţa privată,

profesională şi publică.

 

2. Familia

Practica modernă a consilierii şi orientării nu poate lăsa în afara acţiunilor sale şi implicarea părinţilor, a familiei.

 Familia joacă un rol esenţial, alături de şcoală, în dezvoltarea şi menţinerea stării de bine, al acelui echilibru bio-psiho-social atât de necesar fiinţei umane. În majoritatea

situaţiilor, familia reprezintă reperul major în conturarea opţiunii pentru o anumită carieră a copiilor. Părinţii sunt pentru copii sursa primară şi cea mai puternică de învăţare,

de sprijin afectiv şi securitate. Copilul îşi schiţează în familie jaloanele importante ale personalităţii sale şi se poate defini pe sine prin valorile promovate de aceasta,

normele sociale apreciate şi puse în practică, ţelurile ei etc.

Astfel, un rol deosebit de important revine consilierii familiei. Aceasta debutează, de regulă, cu evidenţierea şi înţelegerea relaţiilor interpersonale dintre membri: poziţia în

grup, liderul, tipuri de mesaje utilizate, coeziunea grupului, modul de rezolvare a conflictelor interne etc.

Scenariul clasic al derulării întâlnirilor de consiliere familială presupune:

      - expunerea problemei, situaţiei pentru care se caută o soluţie care să fie acceptată de toate părţile;

      - identificarea cauzelor, motivelor care au împiedicat, blocat, îngreunat rezolvarea problemei;

      - schimb de păreri, comentarii, propuneri şi idei de rezolvare;

      - conturarea unui plan de acţiune şi soluţionare a situaţiei.

 Întreaga dinamică a grupului familial este direcţionată, în fapt, spre un proces de învăţare, de dezvoltare şi optimizare.

Un rol deosebit de important, chiar decisiv de multe ori, îl joacă familia în ceea ce priveşte decizia profesională a tânărului. Caracteristicile specifice mediului familial,

modul particular de înţelegere şi rezonanţa lor pe plan intern, atitudinea părinţilor faţă de muncă (apreciere/depreciere) determină patternuri comportamentale diferite cu

privire la carieră.

În genere, criteriile pe care părinţii le au în vedere în acţiunea de alegere a carierei copiilor se referă la: siguranţa şi viitorul profesiei pe piaţa forţei de muncă; durata

studiilor; costuri financiare; avantaje materiale aşteptate; poziţia socială conferită de profesie; potenţiale riscuri în exercitarea profesiei.
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3. Servicii de consiliere şi orientare şcolară şi profesională

Activitatea de consiliere şi orientare s-a desfăşurat în România o bună perioadă de timp în cabinete şi laboratoare, cele mai multe fiind situate în centre universitare.

În 1922, la Cluj, se înfiinţează Institutul de Psihologie Experimentală, Comparată şi Aplicată ;

În 1925, la Bucureşti, se înfiinţează primul Laborator Psihotehnic în cadrul Societăţii de Tramvaie. Iniţial, scopul acestora era, mai buna organizare a muncii, distribuirea

raţională a personalului pe posturi de lucru corespunzătoare capacităţilor personale de muncă, recrutare de muncitori sau de tineri în vederea calificării.

Începând cu 1930, Ministerul Muncii şi diferite întreprinderi de rezonanţă în economia ţării pun la punct instituţii cu atribuţii specifice în aria orientării profesionale: Oficii

de Orientare Profesională si Institute şi Laboratoare Psihotehnice. Aceste instituţii au fost active în perioada 1935-1950.

 Institutele Psihotehnice, precum şi cele 15 Oficii de Orientare Profesională, subordonate metodologic celor 3 Institute Psihotehnice din Bucureşti, Cluj şi laşi, urmăreau

obiective precum (Peteanu, 1971): informare profesională, studiul multidisciplinar al profesiilor, concretizat în elaborarea de Monografii profesionale, elaborarea şi

adaptarea de instrumente şi metode psihologice de evaluare, examinarea psihomedicală a tinerilor care urmau să debuteze în diferite filiere de formare profesională,

reorientarea şcolar-profesională a celor care prezentau contraindicaţii pentru exercitarea anumitor profesii, publicarea de studii şi cercetări ştiinţifice, formarea de

profesionişti în domeniul orientării.

 În ceea ce priveşte activitatea de consiliere şi orientare desfăşurată în şcoli, aceasta a demarat relativ târziu, comparativ cu preocupările de orientare profesională a adulţilor.

Abia după 1950 se înfiinţează Consiliul/Serviciul de Orientare Şcolară şi Profesională în cadrul Ministerului Educaţiei, Laboratoare experimentale de Orientare Şcolară şi

Profesională, secţii în cadrul Institutului de Ştiinţe Pedagogice din Bucureşti şi filialele sale din Cluj şi laşi. Politica generală viza racordarea numărului de locuri din planul

de şcolarizare cu numărul locurilor de muncă. Finalitatea activităţii de consiliere şi orientare o reprezenta formarea forţei de muncă calificată îngust.

 În 1978 se desfiinţează laboratoarele şcolare, odată cu eclipsa psihologiei şi politizarea excesivă a ştiinţelor socio-umane. Câteva laboratoare şcolare continuă să

funcţioneze până în anul 1986.

 În 1992, pe structura fostelor laboratoare de OSP se înfiinţează Centrele Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică. Din 1992 şi până în prezent, aceste instuţii îşi desfăşoară

activitatea în colaborare cu Casele Corpului Didactic şi sub îndrumarea metodologică a Ministerului Educaţiei şi Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei (reînfiinţat în 1990).

Aşadar, în România, serviciile de consiliere şi orientare pot fi oferite în: şcoli (Cabinete Şcolare/ Inlerşcolare de Asistenţă Psihopedagogică), universităţi (Centre de

Informare şi Mediere), la locul de muncă (Cabinete psihologice), individual sau în grup.

Concret, locurile în care se desfăşoară activităţi şi se oferă servicii de consiliere şi orientare şcolară şi profesională sunt:

      - Centrele şi Cabinetele Inter/Şcolare de Asistenţă Psihopedagogică;

      - Casele Corpului Didactic;

      - Inspectoratele Şcolare;

      - Agenţii de Ocupare şi Formare Profesională;

      - Comisiile Medicale de Orientare Şcolară şi Profesională;

      - Comisiile de Expertiză Complexă;

      - Centre de consultanţă în afaceri;

      - Ministere (transporturi, armată);

      - Mari întreprinderi industriale şi instituţii etc.

Cine sunt beneficiari ai acestor servicii ?

      - elevi, studenţi, absolvenţi, angajaţi, şomeri, profesori şi părinţi.
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Bosancu Constantin

e-mail: familiabosancu@yahoo.com

  Liceul Tehnologic “Nicanor Moroşan”

                                                   Pârteştii de Jos, Suceava

 

DEONTOLOGIE ŞI ETICĂ PROFESIONALĂ

-Profesia de dascăl   -

 

Rezumat: Deontologia este doctrina privitoare la normele de conduită şi obligaţiile etice ale unei profesii. Dacă luăm în discuţie profesiile şi funcţiile legate de  activitatea

didactică din instituţiile de învăţământ, indifrent de rangul lor, cei care exercită aceste funcţii  trebuie să respecte anumite norme de conduită profesională şi anumite

obligaţii de ordin moral - o deontologie didactică.

 

Cuvinte cheie: elevi, părinţi, deontologie, etică, repere morale, vocaţie.

 

Deontologia este doctrina privitoare la normele de conduită şi obligaţiile etice ale unei profesii. Dacă luăm în discuţie profesiile şi funcţiile legate de  activitatea didactică

din instituţiile de învăţământ, indifrent de rangul lor, cei care exercită aceste funcţii  trebuie să respecte anumite norme de conduită profesională şi anumite obligaţii de ordin

moral - o deontologie didactică.

Dacă la toate acestea mai adăugăm şi faptul că profesia de cadru didactic, chiar dacă mulţi o consideră nobilă, încă nu şi-a dobândit, pe deplin, statutul la care are dreptul pe

scara valorilor intelectuale, atunci ne dăm şi mai bine seama de necesitatea unei deontologii didactice în care să fie codificate clar regulile deontologice pe mai multe

niveluri. Deontologia vizează, prin definiţie, filtrarea axiologică a strategiilor, tehnicilor, artificiilor procedurale prin raportarea acestora la repere morale, benefice pentru om

şi umanitate. „O deontologie de ordin didactic îşi propune ce este bine să predai, unde şi în ce circumstanţe se face educaţia, în ce condiţii şi când se opreşte exercitatea

educativă auto sau eteronomă şi mai ales reperează ambivalenţa morală, alunecările pernicioase sau nelegimitatea unor practici. Aceasta vizează condiţiile transmiterii

cunoaşterii, sub toate aspectele şi în toate formele ei de manifestare".( Constantin Cucoş, Etică şi educaţie, în rev. M. S. Anton, septembrie-octombrie 2003, p. 25).

Întreaga activitate a dascălului  este călăuzită de vocaţie. Aceasta constă într-o înclinaţie specială pentru activitatea pedagogică, pentru cunoaşterea copilului şi dirijarea

acestuia pentru formarea personalităţii sale.

Astfel, dascălul face din profesia sa un crez existenţial.

Puţine profesiuni cer atâta competenţă, dăruire şi umanism precum cea de dascăl, pentru că doar în câteva se lucrează cu un material atât de preţios, de complex şi de

sensibil precum omul în devenire.

Prezentarea cazului

1. Identificarea cazului

Conflict:  părinte ( membru al cultului religios penticostal) – învăţător;

2. Analiza – sinteza cazului
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Învăţătorul şi copiii stabilesc programul serbării de sfârşit de an şcolar. Din program fac parte şi dansurile populare la care participă toţi copiii clasei.

Aflând acest lucru, mama, membră a cultului penticostal, soseşte la şcoală cerându-i învăţătorului să retragă copilul său din formaţia de dansuri, deoarece principiile moralei

cultului penticostal nu permit acest lucru.

3. Stabilirea alternativelor de rezolvare a cazului

Învăţătorul discutã cu părintele nemulţumit, ascultându-i argumentele aduse şi exprimându-şi dorinţa de cooperare pentru rezolvarea cazului conflictului. Părintele este

invitat la activitatea aleasă de copii în care aceştia se pregătesc pentru serbare şi află următoarele:

copilul său doreşte să facă parte din formaţia de dansuri;

are deprinderile şi calităţile necesare;

are ocazia să-şi verifice anumite aptitudini, să-şi perfecţioneze deprinderile artistice;

trăieşte emoţii de bucurie comună care duc la întărirea relaţiilor de prietenie între copii, la închegarea colectivului;

emoţiile comune prin forţa lor sugestivă lasã o amprentă puternică în conştiinţa copilului;

muzica şi dansul îi dau posibilitatea copilului să se confrunte în cadrul colectivului;

copilul se simte frustrat dacă nu participă la activitatea clasei;

fiind mic, copilul nu conştientizează principiile moralei cultului penticostal.

4. Optimizarea soluţiei finale adoptată pentru rezolvarea cazului

participarea părintelui la toate activităţile organizate la nivelul clasei;

şedinţă cu părinţii în care aceştia să fie conştientizaţi de importanţa serbărilor şcolare şi dezvoltarea copilului;

compromis între părinte şi învăţător pentru acceptarea copilului său în formaţia de dansuri a clasei.

5. Stabilirea unor concluzii

Conflictul s-a creat din cauza comunicării ineficiente între învăţător şi părinte. Învăţătorul nu a putut  lua legătura la timp cu părintele, dar nici acesta nu a răspuns  mereu

 invitaţiilor adresate de către invăţător. Copilul frecventează şcoala  însoţit de fraţii săi.

 

BADAR ANNAMARIA,

e-mail: panya_ani@yahoo.com

Școala Gimnazială „Dr. Balasi Jozsef” Curtuișeni

 

Educația permanentă. Relație educație – autoeducație

 

Rezumat: Educația este o activitate conștientă de formare a omului, de pregătire pentru viață. Este factorul hotărâtor, care influențează formarea personalității. Oamenii

dispun încă de la naștere de capacitatea de a se modela, de a-și însuși experiența socială, de a accepta educația și de a se autoeduca. Educația permanentă implică o

succesiune continuă de procese instructiv-educative, care contribuie la formarea personalității creative. Educația permanentă este un fenomen absolut necesar și reprezintă

una dintre cheile dezvoltării în secolul XXI. În momentul de față realizarea educației permanente este posibilă printr-o varietate de forme și modalități.

 

Cuvinte cheie: educație, autoeducație, personalitate creativă, cunoștințe, deprinderi, priceperi, abilități

 

            Educația reprezintă o activitate conștientă și organizată. Prin intermediul procesului de educație se realizează însușirea experienței trecutului și pregătirea pentru
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viață. Educația urmărește formarea personalității umane și se realizează în funcție de obiectivele vizate: educație intelectuală, educație morală, educație estetică, educație

fizică, educație profesională, educație sanitară etc.

Funcțiile generale ale educației sunt:

orientarea primelor legături ale copilului cu lumea înconjurătoare

însușirea limbajului

înarmarea cu un sistem de cunoștințe, priceperi, deprinderi

transmiterea experienței muncii productive, a tradițiilor sociale și a normelor de conduită

formarea omului în spiritul ideologiei corespunzătoare intereselor sociale (Georgeta Chiriță, 1974)

Educația se realizează în familie, în școală, în biserică, în asociații profesionale etc. Poate fi definită ca un proces complex de formare și de pregătire a omului pentru viața

socială, având un caracter permanent. Se adresează tuturor vârstelor și vizează crearea unei atitudini pozitive față de autoinstuire și de autoeducație.

 

Educația permanentă

            „Educația permanentă presupune adoptarea unui sistem de obiective și metode care să dezvolte și să mențină la adult, pe o periadă cât mai îndelungată, capacitatea

de adaptare la schimbările care intervin în toate domeniile.” (Georgeta Chiriță, 1974)

Educația permanentă este una dintre cheile dezvoltării în secolul XXI. Învățarea pe tot parcursul vieții implică o succesiune continuă de procese instructiv-educative.

Factorii care impun educația permanentă sunt:

procesul de accelerare a schimbărilor

explozia demografică

evoluția științelor și tehnologiei

sporirea timpului liber

multiplicarea și dinamica profesiunilor

criza modelelor relaționale și de viață

progresul științelor neurocognitive și al psihologiei cognitive

În opinia lui Pavel Mureșan (1991) scopul educației permanente este asigurarea dezvoltării armonioase a capacităților cognitive, psihomotorii, afective, psihomorale ale

fiecărei persoane contribuind la formarea personalității creative, cu un grad înalt de adaptabilitate și de deschidere la nou. Prin educație permanentă persoana devine aptă de

a se autoorganiza, autoeduca și autodezvolta integral și continuu de-a lungul întregii vieți prin asimilarea și crearea de valori morale, științifice și culturale.

Caracteristicile educației permanente:

continuu: vizează toate perioadele de vârstă ale individului

global: se integrează într-un sistem coerent la toate nivelurile, tipurile și formele educației

integral: vizează paralel dezvoltarea intelectuală, afectivă, morală, fizică etc.

participativ: educația permanentă se realizează prin impicarea activă a indivului la propria sa formare

Obiectivele educației permanente:

crearea structurilor și a metodelor favorabile formării, dezvoltării personalității umane pe tot parcursul existenței sale

pregătirea personalității umane pentru autoinstruire și autoeducație. ( Lengrand, 1975)

Obiectivele specifice ale educației permanente:

 grupa 1: însușirea deprinderilor sociale fundamentale (lectura, scriere, calcul matematic/informatic, noțiuni elementare pentru menținerea sănătății)
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grupa 2: dezvoltarea capacității de adaptare la o societate bazată pe anumite valori fundamentale: pace, democrație, libertate, fericire, eficiență, umanism, solidaritate,

toleranță.

grupa 3: cultivarea unor trăsături de personaliate care asigură o nouă caliate a vieții – stabiliate psihică, emoțională, capacitate de acțiune responsabilă, angajare socială,

capacitate de autodepășire, însușirea și reînnoirea cunoștințelor.

grupa IV: obiective instrumentale – a învăța să înveți, interînvățarea, învățarea autodirijată. ( Dave, 1991, P.Mureșan)

            Educația permanentă are la bază 4 tipuri cheie de competențe:

1. a învăța să cunoști – acumularea de cunoștințe generale, stăpânirea instrumentelor cunoașterii

2. a învăța să faci – posesia unor abilități personale necesare în viață, abilitatea de a comunica, abilitatea de a lucra în echipă, abilități practice

3. a învăța să trăiești împreună cu alții – înțelegerea celuilalt, a celorlalți

4. a învăța să fii – dobândirea abilității de a trăi viața după propriile aspirații.

 

Relație educație - autoeducație

            Educația este o activitate conștientă, intenționată, organizată și sistematică, care cuprinde procesul de formare a omului cu scopul de a-l pregăti pentru viață. Procesul

educativ include și reeducarea: transformarea conștiinței oamenilor, înlăturarea trăsăturilor negative din caracterul și conduita lor. În procesul educativ se stabilește o

interacțiune între influențele educative și reacția celui educat, având o legătură strânsă între educație și autoeducație. Autoeducația este participarea omului la propria sa

formare. Capacitatea de a acționa asupra propriei persoane se formează prin educație. Educatorul se bazează pe activitatea individuală a persoanei educate.

            Munca de autoeducație constă în transformarea educației, proces exterior, într-un proces interior, în care motivația vine din inițiativa propriei persoane. Educația și

autoeducația se completează reciproc. Școala este instituția care trebuie să-l înzestreze pe elev cu instrumentele necesare care să-l ajute și după absolvirea ei, să știe să-și

continue pregătirea, să se autoperfecționeze, să-și dezvolte personalitatea în concordanță cu cerințele lumii contemporane. ( Georgeta Chiriță, 1974)

            Autoeducația vizează toată dimensiunile dezvoltării personalității. Autoinstruirea se referă la învățarea de cunoștințe, autoformarea presupune transformări în sfera

de personalitate.

            Educația, autoeducația și educația permanentă sunt în strânsă legătură. Potrivit ordinii cronologice, prima dată apare educația care creează condițiile necesare pentru

apariția autoeducației: motivație, priceperi, deprinderi, tehnici de muncă intelectuală. Prin intermediul autoeducației, educația devine permanentă, pregătirea pentru viață

fiind un proces continuu, permanent.

            Autoeducația – educația permanentă se află într-o relație de complementaritate. Educația devine permanentă numai prin autoeducație. Educația pregătește și

stimulează, autoeducația îi conferă educației atributul de permanență.

            Între autoeducație – educație există un raport de de interdependență. Educația declanșează transformări la nivelul personalității umane prin acțiuni impuse din

exterior, autoeducația conduce la transformări prin acțiuni autoimpuse. Autoeducația este rezultatul educației, o continuare și o desăvârșire a acesteia.

            Metodele utilizate în autoeducație sunt deviza, jurnalul intim, autoobservația, autoanaliza, autocontrolul, autoraportul, autoconvingerea, autoexersarea etc. ( A.

Barna, 1989)

Autoeducația depinde de o serie de condiții:

nivelul de dezvoltare a conștiinței de sine

calitățile necesare finalizării acțiunulor autoformative

stăpânirea tehnicilor de muncă intelectuală

natura și complexitatea scopurilor fixate etc.

 

Importanța autoeducației
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            Importanța autoeducației se accentuează din cauza transformărilor petrecute în toate domeniile. Autoeducația este deosebit de importantă pentru procesul de învățare,

asigură succesul școlar al elevului și pregătirea acestuia pentru a continua autoinstruirea și autoformarea pe tot parcursul vieții. În lipsa autoeducației, procesul de învățământ

ar fi doar o simplă transmitere a cunoștințelor fără atingerea obiectivului general al sistemului de învățământ.
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Educaţia şi problematica lumii contemporane. Abordarea integrată a conţinuturilor

 

                  Rezumat: Învăţământul actual pune accent pe formarea unor  competenţe şi abilităţi practice, realizabile printr-o conectare a obiectelor de studiu la

experienţele concrete de viaţă, prin demersuri care valorizează multi-, inter- şi transdisciplinaritatea.

                Cuvinte-cheie: formare, integrare, competenţe, creativitate, comunicare.

                În societatea contemporană, provocările concrete de viatã, ce trebuie rezolvate în mod curent au un caracter integrat si nu pot fi solutionate decât apelându-se la

cunoştinţe, 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 asimila, sintetiza si de a pune în practică împreunã cunostinţe dobândite prin

studierea disciplinelor şcolare. Dacã succesul şcolar este dat de performanţa elevului îndeosebi în cadrul contextelor disciplinare, succesul în viata personalã, profesionalã şi socialã este

dat tocmai de capacitatea de a ieşi din tiparul unei uniformizări rigide şi limitate strict la sfera unei singure surse referenţiale.

                La nivelul sistemului de învăţământ actual, finalităţile generale relevă preocuparea pentru formarea intelectuală -teoretizare, conceptualizare, abstractizare- şi, în

acelaşi timp, pentru formarea abilităţilor şi competenţelor practice şi pentru promovarea multidisciplinarităţii, a interdisciplinarităţii şi a transdisciplinarităţii, în vederea

asigurării caracterului operaţional şi funcţional al achiziţiilor, astfel încât elevii sunt îndrumaţi să identifice singuri nevoile educaţionale şi să acţioneze conştient spre

atingerea acestora.
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                Abordarea integrată a curriculumului are ca deziderat apropierea şcolii de viaţă reală, aplicarea teoriei în practică, suplinirea abstractului de către concret.

Accentul se pune pe formarea unor competenţe, atitudini, valori transversale şi transferabile utile pentru dezvoltarea personală şi socială a elevilor.

              A integra înseamnă, în acest amplu context,  punerea în relaţie, coordonarea şi îmbinarea părţilor separate, distincte, într-un tot de strat superior, într-un întreg

funcţional, unitar şi armonios. Curriculumul integrat vizează o anumită modalitate de organizare şi planificare a învăţării, care conduce la o interrelaţionare a disciplinelor, a

obiectelor de studiu, producând conexiuni între ceea ce învaţă elevii şi experienţele lor de viaţă. Predarea integrată are ca referinţă nu o disciplină de studiu, ci o tematică

unitară, comună mai multor discipline; o disciplină o ajută pe cealaltă să fie mai bine însuşită, ajută la trasferul cunoştinţelor dintr-un domeniu în altul. Prin activităţile

desfăşurate într-o manieră integrată, cadrele didactice oferă şansă elevilor de a se manifestă liber şi creativ şi creează un mediu stimulativ şi diversificat pentru dezvoltarea

personalităţii lor.

              În ceea ce priveşte disciplina  limba şi literatura română, integrarea se realizează predilect între cele trei compartimente care în mod tradiţional erau predate şi

evaluate separat. În viziunea comunicativă, achiziţiile din domeniul limbii sunt importante și pentru domeniul comunicării, pentru că ele oferă elevului cunoaşterea legilor

de combinare şi selecţie a elementelor de construcţie a comunicării. Astfel, comunicarea este nu doar un domeniu de conţinuturi, în care elevii învaţă cum se realizează un

monolog, un dialog, o dezbatere, un eseu etc., ci şi un mijloc de învăţare, folosit de toate disciplinele şcolare, aceştia aplicând, deci, strategiile învăţate în domeniul

comunicării nu doar pentru a discuta un text sau pentru a înţelege anumite probleme de limbă, ci în orice altă disciplină pe care o studiază în şcoală.

            De altfel, aşa cum afirmă A. Pamfil „complexitatea şi deschiderea modelului comunicativ, dar mai ales gradul de adecvare la imperativele societăţii contemporane

justifică preluarea şi integrarea lui în spaţiul reformei curriculare româneşti.”  Tiparul structurant prezentat de autoare prezintă formarea competenţei de comunicare prin

predarea integrată a celor patru capacităţi generale şi a celor trei categorii de conţinuturi. Capacităţile generale vizează comprehensiunea şi producerea de text scris şi oral şi

conduc spre obiectivele-cadru, în timp ce conţinuturile sunt strucurate pe câteva domenii: a) lectura, b) practica raţională şi funcţională a limbii şi c) elemente de construcţia

comunicării – compuse, la rândul lor, din subdomenii. Totuşi, ceea ce scoate în evidenţă acest model, este faptul că el presupune conturarea şi cizelarea celor patru capacităţi

generale  prin asimilarea unor cunoştinţe metalingvistice şi prin aplicarea lor în cadrul unor activităţi de comunicare globală. O primă caracteristică se referă la accentuarea

rolului interactiv al limbajului, exersarea tuturor funcţiilor lui în contexte variate şi semnificante.  În al doilea rând, configurarea unor strategii didactice active, ce urmăresc

utilizarea limbii în context devine un element important. A treia coordonată se referă la abordarea literaturii ca orizont divers, în care au locul texte dintre cele mai

eterogene, incluzând pe cele nonliterare. O ultimă coordonată a unei didactici comunicative este reprezentată de structurarea unor parcursuri didactice explicite şi coerente,

în care elevul este anunţat de la începutul activităţii didactice care este finalizarea ei.

                 Ca activitate practică relevantă în contextul abordării integrate teoretizate anterior, propun spre exemplificare Proiectul ,,Povestea Călătoare’’iniţiat de Asociaţia

,,Povestaşii din Bucureşti, derulat în perioada ianuarie-februarie 2017, la nivel national, la care au participat membrii catedrei de limba şi literatura română şi un număr de

treizeci de elevi de la clasele aVI-a şi a VII-a. Concret, proiectul a urmărit, în urma aplicării unui complex de demersuri activizante, realizarea poveştii  cu cei mai mulți

autori din lume, fiind implicaţi peste 1300 de participanţi (1354 în urma filalizării cărţii) de la 42 de şcoli din ţară, şcoala noastră fiind singura reprezentantă a judeţului.

Povestaşii care au început călătoria au fost cei de la Școala Generală ,,Mircea cel Bătrân’’ din Curtea de Argeș, unde primii 35 de autori, sub îndrumarea organizatorilor, au

conturat trăsăturile eroilor pe care i-au creat, le-au dat un nume (frații Adrenalină), i-au plasat în decor și le-au trasat drumul spre aventurile al căror final a fost cunoscut

abia după ce manuscrisul a fost completat de toate celelalte  41 de școli care s-au alăturat proiectului.

               Având ca scop general restabilirea comunicării directe şi interacţiunea dintre elevi, proiectul a fost primit cu mare entuziasm de către participanţi. În urma

parcurgerii capitolelor anterioare celui pe care aveau să-l realizeze, cel cu numărul 34, copiii au venit cu propuneri şi idei dintre cele mai originale şi inedite, intens şi creativ

dezbătute,  care au constituit baza celor 15 pagini din poveste ce le reveneau.

             S-au împărţit sarcini în cadrul echipelor constituite, astfel încât, fiecăreia îi revenea o secvenţă epică ce trebuia să prindă formă şi conţinut, elevii colaborând

permanent, atât în cadrul propriului grup, cât şi în reţea, pentru a se urmări logica şi coerenţa ideilor ce urmau a fi inserate ansamblului. Ulterior redactării pe ciorne a primei

forme a poveştii, aceasta a fost citită, rediscutată şi completată, prin intervenţii deschise ale membrilor proiectului, întregul conţinut fiind apoi scris de mână, de către fiecare

elev, pe foile tipizate transmise de către organizatori. Pe tot parcursul derulării întâlnirilor de lucru, elevii au fost îndrumaţi de către doamnele profesoare înscrise în proiect,

acestea având permanent rol de mediator.
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            Totodată, povestea a fost tehnoredactată şi transmisă organizatorilor, în vederea lansării acesteia, aspect concretizat prin publicarea integrală, de către Asociaţia

,,Povestaşii’’, a Aventurilor fraţilor Adrenalină, volum de 341 de pagini prezent deja în librării, ce a fost transmis fiecărui elev implicat în proiect şi care a produs o imensă

satisfacţie în rândul acestora şi în acelaşi timp un stimul, o motivaţie, spre a răspunde altor provocări din sfera activităţlor de acest tip.

            În concluzie, prin activităţile aferente Proiectului ,,Povestea Călătoare”, elevii participanţi şi-au valorificat superior capacităţile în planul comunicării şi mai ales al

creativităţii, dovedind nu numai spontaneitate, originalitate, capacitate de exprimare şi achiziţii solide în plan literar, ci şi o eficientă contextualizare şi integrare a diferitelor

componente de limbă, comunicaţionale şi sociale, prin realizarea unui demers ce s-a materializat, printr-un efort colectiv şi conştient, într-un produs literar autentic, în acord

cu preocupările şi achiziţiile complexe ale generaţiei pe care o reprezintă. S-a produs o  articulare a elementelor paradigmei  comunicaţionale cu valorile personale şi sociale

ale elevilor,  într-un mediu stimulativ, în măsură să releve principiile şi finalităţile abordării integrate a învăţării.
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,,Iubirea-virtute centrală în educație’’

 

 

Rezumatul articolului: Vorbind despre relațiile interumane.personalitatea omului și colectivitatea trebuie să aibă ca și principiu Iubirea.Ceea ce dă prieteniei trăincie și

solidaritate este dragostea,virtutea cu care ,în general,sunt împodobiți,cei buni.Prietenia adevărată ,trainică,poate exista numai între oameni virtuoși și care se stimează

reciproc pentru virtuțile lor.Acest fel de prietenie nu se bazează pe interese trecătoare ,ci pe prețuirea reciprocă a valorii interioare a persoanelor,ceea ce îi și dă

trăinicie,solidaritate,încredere,sinceritate.

 

Cuvinte cheie: Caracter,iubire,virtute,educație,valori

 

 

Formarea caracterului şi a personalităţii desăvârşite reprezintă idealul prioritar al educaţiei . La acest ideal se ajunge prin scopuri care urmăresc cunoaşterea şi

interiorizarea unor valori morale, estetice, intelectuale, care îngemănate, strânse laolaltă, pot garanta atingerea finalităţii propuse.

Dragostea însumează toate virtuțile și cum orice virtute omoară o patimă,omul nepatimaș este plin de iubire.Dragostea de Dumnezeu însă,pe cea mai înaltă treaptă,este și

darul lui Dumnezeu ce se coboară în suflet ,este dar venit de Sus,ca energie necreată.[1]

Părintele profesor Dumitru Belu, spunea:,,Iubirea te eliberează din starea de comprimare și izolare te revelează pe tine însuți ca pe realitate menită bucuriei de a fi împreună
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cu altcineva,iar în afara iubirii,omul își pierde rațiunea de a fi pentru că iubirea este cel mai puternic dintre sentimentele omenești,are cel mai bogat conținut de viață,este

fericirea deplină.’’[2]

Odată cu Hristos s-a arătat că cel mai mare dar dat omului este Iubirea.Aceasta germinează întregul univers uman,umple golurile existenței căzute.Iubirea divină se

răsfrânge asupra omului întreg,străduindu-se să-l pătrundă și să-l angajeze în întregimea însușirilor sale.Acceptarea iubirii lui Dumnezeu nu aducea ea singură nicio

schimbare ,nicio înnoire în om.Iubirea lui Dumnezeu nu operează magic.ea nu poate realize dintr-o dată armonia.Fuzionarea deplină între puterile tainice ale iubirii agape și

între zestrea de puteri ale subiectului uman nu se realizează decât treptat.[3]

Vorbind despre relațiile interumane.personalitatea omului și colectivitatea trebuie să aibă ca și principiu Iubirea.Ceea ce dă prieteniei trăincie și solidaritate este

dragostea,virtutea cu care ,în general,sunt împodobiți,cei buni.Prietenia adevărată ,trainică,poate exista numai între oameni virtuoși și care se stimează reciproc pentru

virtuțile lor.Acest fel de prietenie nu se bazează pe interese trecătoare ,ci pe prețuirea reciprocă a valorii interioare a persoanelor,ceea ce îi și dă

trăinicie,solidaritate,încredere,sinceritate,însușiri care trebuie să împodobească o prienie adevărată.Prietenii virtuoși se bucură de virtuțile celuilalt.Prietenia adevărată

rodește binefăcător pentru viața individuală și colectivă ,făcând să dispară neînțelegerile,să se prețuiască virtuțile și să se unească eforturile spre realizări bune,spre progress

în toate compartimentele vieții.În prietenia adevărată,patimile se topesc ,vrăjmășiile încetează ,gândurile se înfrățesc și puterile se unesc spre realizări bune.[4]

În viața morală,prietenia trebuie mult apreciată și cultivată,fiindcă prin ea se  raspândesc obiceiurile frumoase și se formează  personalitatea  morală.O adevărată prietenie

poate exista numai între cei călăuziți de dragoste ,pentru că,,prietenul adevărat  cercetează cu de-amanuntul pe prietenul său ‚’ și caută să-l ferească de calea nelegiuirii

deoarece ,,calea celor nelegiuiți duce la rătăcire.’’(Proverbe 12,26)[5]

Iubirea de Dumnezeu nu admite nici cea mai mică umbră în iubirea față de aproapele.Precum Dumnezeu îi iubește pe toți la fel,pe cel virtuos slăvindu-l ,iar de cel

rău,milostivindu-se și căutând  să-l îndrepteze,tot așa cel ce iubește pe Dumnezeu trebuie să iubească pe toți la fel,pe cel virtuos,pentru firea și voia lui cea bună,iar pe cel

rău,pentru firea lui și din compătimirea față de el,ca față de unul ce petrece în întuneric.[6]

Sprijinită pe antropologia creștină,iubirea ne destăinuie că prin însăși natura sa,omul este simultan ,atât ființă individuală cât și socială,că este un centru esențial de sine

stătător,o ființă la un loc cu alții ,un eu al cărui destin este ființial legat de destinul semenului său.[7]

Iubirea se cere astăzi purificată, pentru a-l readuce pe om la noblețea originală.Iubirea față de aproapele nu se poate aduce pe făgașul ei decât dacă se revigorează iubirea

față de Dumnezeu.[8]Ceea ce imi face bucurie in comunicarea cu celalalt nu e ceea ce imi da deosebit de el insusi, ci el insusi prezent in tot ce-mi da. Persoana insasi e viata

pentru alta persoana”
[9]

.

Prin aceasta daruire se creaza o stare de intimitate , o imbogatire reciproca datorata mentinerii deosebirii dintre cele doua persoane si neconfundarii lor. Fiecare traieste viata

celeilalte cu toate ingredientele morale si spirituale intr-un mod propriu si deosebit, evidentiindu-se angajarea reciproca, fapt ce sporeste bucuria si diminueaza durerea.

,,Sufar uneori pentru altul poate mai mult decat sufera el pentru sine, tocmai pentru ca prin fata lui naste in mine simtirea unei suferinte mai mari decat poate o are el defapt.

Si aceasta il umple de o mai mare mangaiere”.[10]

Nouă, celor maturi, Dumnezeu ne dă  îndemnul prin Înțeleptul Solomon: ,,Deprinde pe tânar cu purtarea pe care trebuie să o aibă; chiar când va îmbătrâni, nu se va abate de

la ea” (Pilde 22, 6). Din păcate, nici noi nu avem o purtare corespunzatoare și atunci, cum îi vom învăța pe alții? Tinerii vor modele și noi nu le oferim.

 Evoluţia vieţii morale, sociale şi religioase se va realiza în funcţie de stadiile psihologice de vârstă, puse în evidenţă de numeroase studii de  psihologie genetică. Acest

adevăr este cunoscut de multă vreme, la el făcând referire şi Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Corinteni: “când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil,

judecam ca un copil, dar când m-am făcut bărbat, am lepădat cele ale copilului” ( I Corinteni. 3,11).

Referitor la perioada în care începe sau în care ar trebui să înceapă educaţia religioasă, unii cercetători susţin că educaţia religioasă a copilului începe inainte de a se naşte,

prin formarea unei maturităţi spirituale a părinţilor. Părinţii sunt responsabili pentru procrearea şi creşterea copiilor.

  Majoritatea psihopedagogilor susţin că unele acte necontrolate ale părinţilor au efecte nefaste asupra copiilor lor. Bagajul duhovnicesc acumulat de părinţi se răsfrange

pozitiv asupra formării religioase a copilului, se imprimă la nivelul cortexului; cu alte cuvinte există unele premise ereditare.[11]

Trăsăturile pozitive de caracter se formează în procesul interacţiunii omului cu mediul social, interacţiune ce se manifestă în mod obiectiv, omul fiind antrenat într-o reţea

complexă de relaţii sociale, ca membru al diverselor comunităţi (familială, şcolară, de muncă) în care îşi exprimă, într-un fel sau altul, atitudinea. Ea poate fi pozitivă sau
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negativă. Acţiunile educative pe care profesorul le întreprinde urmăresc cu precădere formarea şi stabilizarea trăsăturilor pozitive, prevenirea şi înlăturarea celor negative

atunci când constată că elevii se află în faţa unor alternative sau manifestă unele carenţe în comportamentul lor.[12]

Părintele profesor Teșu,dedică un întreg capitol acestei virtuți a iubirii,care nu este doar o cale de cunoaștere a lui Dumnezeu,dar și o virtute care Îl poate aduce pe

Dumnezeu în sufletul omului.Dacă iubirea este sinteză și culme a tuturor virtuților, lipsa ei echivalează cu pierderea tuturor acestora și viețuirea în spațiul apăsător al

păcatului și a formelor pe care el le ia în patimi. De aceea, pentru cei ce au dobândit-o, puterea dragostei aduce mângâiere și  bucurie, în timp ce pentru cei ce nu o cunosc în

această viață, va fi chin și durere. Căci, potrivit Sfântului Isaac Sirul, dragostea lucrează în două feluri: pe cei ce au păzit și au  împlinit porunca ei îi fericește, iar pe cei

păcătoși, care au călcat-o, îi chinuiește.

Izvorând din iubirea lui Dumnezeu, lumea și omul vor exista atâta vreme cât vor exista suflete „rănite de dulcea săgeată a dragostei de Dumnezeu și de semeni“, cât timp vor

exista inimi mânate de dorul de a parcurge până la capăt „drumul iubirii“, drumul sau scara virtuților creștine, culminând în iubirea cea mai presus de fire, „iubirea cea după

har“, care ne unește cu Izvorul Iubirii.

În această lume și viață, însă, oricât am înainta pe acest drum minunat și îndumnezeitor, rămânem doar pelerini către iubirea desăvârșită. Abia dincolo, în Împărăția iubirii și

a roadelor sale, dacă  ne vom strădui încă de aici și de pe acum, vom cunoaște mai bine și mai mult dulceața ei, vom proba adevărul că „dragostea este mai dulce decât

viața“.[13]
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,,Suferința și alinarea ei prin rugăciunile Bisericii’’
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Rezumatul articolului: În lumea în care trăim noi sunt foarte multe necazuri care aduc sufletului întristare .Scopul principal al Bisericii este  vindecarea,ştergerea rupturii

dintre Dumnezeu şi omenire, care este cauzată de păcatele noastre şi care conduce spre moarte. În Hristos toate din lume,şi prin aceasta înţelegem şi 

boala,sănătatea,bucuria ,suferinţa,au devenit înălţare spre Impărăţia Cerurilor,o aşteptare şi o anticipare a acestei Împărăţii.

 

Cuvinte cheie:  Biserică,rugăciune,pret,suferință,alinare,Maslu.

 

            Începând cu propria noastră persoană, trecând apoi la cei din casa noastră, la cunoscuţii noştri, la oamenii din oraşul sau satul nostru, la cetăţenii ţării noastre, la

vieţuitorii întregii lumi, vom vedea suferinţa şi întristarea prezente peste tot.

          Apoi există suferinţe fizice: lipsuri, sărăcie, infirmităţi, boli. Cineva e sărac, altul e lipsit de toate sau cel puţin de multe bucurii, e înfometat, însetat, trebuie să lupte cu

mizeria, trebuie să-şi câştige pâinea în condiţii grele, în ţară sau în străinătate, trebuie s-o mănânce stropind-o cu lacrimi. Alţii suferă trupeşte şi n-au nici un pic de tihnă:

ziua fără linişte, noaptea fără somn. Omul suferind trebuie să-şi târască viaţa nefericită până când istovirea supremă cheamă în sfârşit moartea.[1]

          Experienţa creştină ştie că durerea şi suferinţa au potenţial izbăvitor. Dacă anumite niveluri ale suferinţei fizice sau psihice pot apărea ca „dezumanizante”, chiar acei

care suferă dureri greu de suportat sunt în mâinile lui Dumnezeu şi pot experia grija Lui plină de dragoste şi mila Sa. Cu siguranţă, aceste daruri ale iubirii şi milei divine

asigură adevărata calitate a vieţii umane în orice condiţii sau circumstanţe. În acelaşi mod, darul liber al sfinţeniei divine inundă viaţa umană cu autentica sfinţenie.

   Această complementaritate între calitatea vieţii şi sfinţenia ei este posibilă deoarece viaţa umană în însăşi natura ei este „sacră”. Originea, scopul şi finalitatea ei sunt date

şi determinate de Dumnezeu. Încă o dată, „sacralitatea” şi „sfinţenia” trebuie diferenţiate: prima se referă la bunătatea esenţială şi valoarea infinită a vieţii umane create după

chipul divin, iar ultima are în vedere lupta anevoioasă, dar binecuvântată a persoanei umane pentru dobândirea asemănării cu Dumnezeu. [2]

Preocuparea pentru alinarea suferinţelor trupeşti şi sufleteşti, pentru vindecarea bolnavilor, din inspiraţie divină şi cu ajutor de la Dumnezeul izbăvirilor erau prezente şi în

viaţa religioasă şi socială a poporului biblic, nu ca un aspect secundar, ci cu importanţă destul de mare. Aşa se explică faptul că ţara Sfântă era vestită pentru „leacuri

alinătoare” cu eficienţă, uneori miraculoasă. Astfel se ştie că fraţii lui Iosif înainte de a doua călătorie în Egipt, s-au sfătuit să-i ducă stăpânitorului, despre care nu ştiau că

este Iosif, din roadele pământului: balsam, puţină miere, tămâie, smirnă, migdale (Facere 43, 11).

La fel ca şi în Noul Testament, Dumnezeu nu a rânduit vindecarea independent de credinţa în El. Astfel puteri vindecătoare au avut unii prooroci, care chiar au înviat morţi.

Menţionăm pe profetul Ilie, despre care se istoriseşte în III Regi 17, 19-24 cum a înviat pe fiul femeii din Sarepta Sidonului, la care era găzduit, prin rugăciune şi prin

suflarea de trei ori peste copil arătând, numărul trei, despre care spune Sfântul Simeon al Tesalonicului: „Unde sunt preoţi puţini, cheamă numai trei, pe care şi Ilie l-a

închipuit, când a înviat pe fiul cel mort al celei din Sarepta”[3].

        Mântuitorul Iisus Hristos  ii vindecă pe cei se apropie de El nu pentru a le insufla mirare sau frică.Lucrarea vindecătoare a lui Iisus Hristos trebuie văzută în contextul

întregii Sale slujiri.Chiar şi în Noul Testament două elemente sunt întotdeaua indisolubil legate de vindecarea bolilor-credinţa şi pocainţa.Strâns legată de puterea vindecării

este si aceea de a ierta păcatele.În contextul lor imediat,vindecările săvârşite de către Iisus Hristos adesea aveau ca scop reintegrarea persoanei bolnave în comunitatea de

credinţă.Săvârşind vindecările,Mântuitorul restaureză relaţia adecvată dintre Dumnezeu şi creaţie,o relaţie pe care păcatul ,boala şi moartea au mutilat-o.[4]

       Deşi pasajele cu privire la Taina Sfântului Maslu nu sunt multe, în Noul Testament cele existente însă conţin suficiente detalii importante. Majoritatea cercetătorilor sunt

de acord că primul pasaj pe care îl întâlnim este cel din Evanghelia după Marcu, la capitolul 6, versetul 13: "Şi scoteau mulţi demoni şi ungeau cu untdelemn pe mulţi

bolnavi şi-i vindecau".

       Aici se vede pentru prima dată legătura dintre Taina Maslului şi ritualul exorcizării, o tradiţie liturgică păstrată în continuare. În multe mănăstiri şi biserici unde se

găsesc persoane demonizate, primul ritual care li se administrează acestora este Taina Maslului. Deşi Taina Maslului nu este menită să fie în principal un ritual de alungare a

demonilor, ea poate avea în anumite circumstanţe acest efect.. Un lucru este însă cert: în versetul analizat acum, cele două acţiuni (alungarea demonilor şi vindecarea

bolnavilor) nu sunt separate una faţă de cealaltă, ci păstrează o legătură interioară profundă.

      O altă conexiune importantă, este cea dintre Taina Pocăinţei şi Taina Maslului. Ni se spune în versetul 12 "şi ieşind, ei propovăduiau să se pocăiască". Este de la sine
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înţeles că bolnavii care erau unşi cu untdelemn sau persoanele care erau exorcizate trebuia să îndeplinească această condiţie a pocăinţei. Ne putem întreba însă în ce consta

practic această pocăinţă? Era un simplu act de recunoaştere a greşelilor? Consta în dobândirea unei profunde conştiinţe a firii păcătoase? Avea un ritual liturgic la bază? Este

imposibil de precizat. Suntem conştienţi însă de faptul că atunci când un om se căieşte, el o face pentru ceva. Exista, aşadar, o recunoaştere a greşelilor săvârşite. Fără

recunoaşterea acestor greşeli însă, ne vine greu să credem că putea avea loc o vindecare integrală a persoanei umane. Este suficient să amintim două exemple din Sfânta

Scriptură. Primul constă în vindecarea slăbănogului purtat de cei patru bărbaţi, când Mântuitorul îi iartă mai întâi păcatele, înainte de a-i oferi vindecarea fizică. Al doilea

exemplu este cel al slăbănogului de la scăldătoarea Vitezda, care este vindecat mai întâi, dar i se aminteşte ulterior că trebuie să nu mai păcătuiască..[5]

       Un alt Părinte al secolului al IV-lea, Sfântul Ioan Gură de Aur, are şi el o rugăciune care s-a introdus în rânduiala Tainei Sfântului Maslu şi în care se arată superioritatea

preoţilor, părinţi duhovniceşti în faţa părinţilor trupeşti prin cuvintele: „Aceştia (adică părinţii trupeşti) nu-şi pot apăra pe copiii lor nici de moartea trupească, ba chiar nu

întotdeauna sunt în stare a înlătura boala ce cuprinde trupul lor; ceilalţi, din contră, foarte adesea au mântuit sufletele bolnave care trebuiau să piară sau, supunându-le la o

scurtă pedeapsă sau ferindu-le de cădere chiar de la început”[6].

La Sfântul Ioan Gură de Aur vedem, ceea ce ştim şi de la Sfinţi Părinţi de dinaintea lui, că între Taina Sfântului Maslu şi cea a Pocăinţei este o legătură foarte importantă,

care reiese din faptul că prin ambele se dă iertarea păcatelor. Ştim apoi din întreaga viziune a Sfântului Ioan că acesta consideră rânduiala Maslului ca o Taină separată,

datorită harului primit prin ea.         

Înţelegem din toate aceste menţiuni faptul că Sfânta Taină a Maslului, încă din aceea perioadă le era cunoscută tuturor, fiind răspândită în întreaga creştinătate.            

Urmând celor spuse mai sus, şi Sfântul Chiril al Alexandriei spune, împotriva creştinilor care aleargă la vrăjitori, unde caută vindecare, că Biserica este cea care dă

tămăduire. El recomandă repetarea numelui Lui Dumnezeu, Sfântul Maslu şi rugăciunea, când spune: „Domnul Savaot şi alte numiri care se găsesc în Sfânta Scriptură, căci

ele au puterea de a alunga răul de la tine, pe lângă acestea îţi amintesc şi ceea ce zice Sfânta Scriptură: „De este cineva bolnav între voi să cheme preoţii Bisericii şi să se

roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului”[7].                    

Ne atrage atenţia şi mărturisirea lui Victor, preot din Antiohia, secolul al V-lea, care în comentariul său la Evanghelia după Sfântul Marcu, oprindu-se la cuvintele

evanghelistului spune: „şi ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavii şi-i tămăduiau (Marcu 6,15). Ceea ce se afirmă aici nu se deosebeşte de ceea ce zice Apostolul Iacov în

epistola sa canonică. Căci el scrie: „De este cineva bolnav între voi”: untdelemnul vindecă bolile şi comunică lumină şi bucurie. Şi aşa (întrebuinţat prin ungere)

untdelemnul semnifică şi milostivirea lui Dumnezeu şi vindecarea de boală  şi luminarea inimii. Fiecare înţelege că toate acestea le face rugăciunea, iar untdelemnul serveşte

numai ca semn al acestei lucrări”[8]. De luat în considerare, pe lângă precizările ca atare asupra slujbei Sfântului Maslu, pe care le face preotul Victor este şi faptul că toate

acestea nu sunt de la el, ci el întocmeşte doar o lucrare de adunare din Sfinţii Părinţi anteriori lui, care au scris despre acest domeniu doar fragmentar. Meritul lui este acela

de a fi adunat şi scris într-o formă organizată materialul pe care l-a avut la îndemână.                        

Sfântul Ambrozie al Mediolanului vede în Taina Sfântului Maslu „speranţa pentru însănătoşirea bolnavului”[9].Episcopul Serapion dă o rugăciune din Anafora, pentru apă

şi untdelemn care cere: „o putere de vindecare ca orice fierbinţeală şi orice demon şi orice boală să dispară”[10]. Mărturii despre Sfântul Maslu găsim şi la sfântul Efrem

Sirul şi Eusebiu de Cezareea.

         Foarte important este faptul că pe la sfârşitul secolului al V-lea, în cartea papei Ghelasie despre Sfintele Taine, întâlnim rânduiala Sfântului Maslu cu rugăciunea: „ca

untdelemnul sfinţit să fie apărare sufletului şi trupului, spre îndepărtarea tuturor bolilor şi neputinţelor trupeşti şi sufleteşti”[11]. Acest ritual a fost luat, desigur, de Ghelasie

din practica unei Biserici unde el exista din vechime, pe baza practicii vechii bisericeşti.    Acelaşi lucru trebuie să spunem şi despre ritualul Sfântului Maslu, ivit în secolul

al VI-lea în operele Sfântului Grigorie cel Mare, în care se arată, cum episcopul şi după el preoţii binecuvintează untdelemnul şi ung cu el pe bolnav, fiind adunate şi

rugăciunile care se rosteau după citirea pericopei evanghelice.

        O rugăciune pentru sfinţirea uleiului la Sfântul Maslu o avem şi in Testamentul Domnului,un text sirian din secolul V,însă cel mai bun exemplu de rugăciune pentru

sfinţirea untdelemnului provine din Evhologhionul lui Serapion.

         Pe lângă mărturiile din Sfinţii Părinţii enumerate mai sus, precizăm faptul că astfel           de mărturii mai găsim şi la Cuviosul Ipatie  (secolele al IV-lea şi al V-lea), la

Sfântul Eutihie, patriarhul Constantinopolului (secolul al VI-lea ), la Sfântul Teodor Studitul şi la mulţi alţii. De remarcat este şi faptul că Bisericile vechii necalcedoniene au

această Sfântă Taină, ceea ce atestă încă o dată vechimea ei.
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Scopul principal al Bisericii este  vindecarea,ştergerea rupturii dintre Dumnezeu şi omenire,care este cauzată de păcatele noastre şi care conduce spre moarte..În Hristos

toate din lume,şi prin aceasta înţelegem şi  boala,sănătatea,bucuria ,suferinţa,au devenit înălţare spre Impărăţia Cerurilor,o aşteptare şi o anticipare a acestei Împărăţii.

      Într-o asemenea atmosferă de rugăciune pentru persoana bolnavă, preotul are ocazia, poate unică, de a discuta într-un cadru solemn cu bolnavul şi a-i deschide acestuia

mintea şi inima în vederea primirii lui Hristos. Uneori, se poate dovedi ultima şansă pentru a face acest lucru. Alteori, va fi doar începutul unei vieţi creştine reînnoite prin

vindecarea miraculoasă şi regenerarea sufletească. Însă, pentru a face acest lucru, preotul trebuie să fie pregătit el însuşi să primească în inima sa suferinţa persoanei. Oare

ce putem face mai mult atunci când un mădular al Bisericii suferă, decât să suferim şi noi alături de el?
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GRĂDINIŢA CU P. N. TEIŞ

 

EDUCAŢIA INCLUZIVĂ ÎN GRĂDINIŢĂ

 

Rezumat: Educaţia incluzivă este un proces complex, de durată, care necesită analize, schimbări şi construcţii continue pentru a realiza politici şi practici incluzive şi a

asigura bazele unei culturi incluzive.

Atunci când vorbim de educaţie incluzivă, ne referim la programe de educaţie cât mai adecvate şi adaptate, adică programe care să asigure accesul şi participarea tuturor,

valorizând diversitatea şi acordând importanţă fiecărui copil în parte.

Nu este suficientă includerea unui copil într-un grup educativ sau în cadrul unui program. Este nevoie ca programul să se schimbe în aşa fel încât fiecare copil să fie bine

primit. De aceea nu putem vorbi despre o grupă de copii că este „incluzivă“. Este o grupă cu practici educative incluzive, adică primeşte toţi copiii şi acordă valoare şi

atenţie fiecăruia, dar educaţia nu poate fi incluzivă decât dacă cuprinde tot programul, practicile, managementul şi acţiunile permanente cu copiii. Adică toate

componentele actului de educaţie în ansamblul lui.

 

Cuvinte cheie: educație incluzivă, preșcolari, grădiniță, pedagogie;

 

 

Într-o perioadă în care sistemul de învăţământ din România este marcat de schimbare în ceea ce priveşte îmbunătăţirea conţinuturilor, a finalităţilor, a strategiilor de predare-

învăţare şi a modalităţilor de evaluare, schimbarea depinde de cadrele didactice, de capacitatea lor de a face faţă cerinţelor rigorilor tranziţiei profesionale, de asumarea de

noi roluri şi responsabilităţi în relaţiile şi raporturile cu elevii şi cu comunitatea.

Educaţia este procesul prin care indivizii învaţă să funcţioneze în mediul lor social, prin transmiterea normelor sociale şi a regulilor explicite sau implicite ale culturii

naţionale, este procesul de socializare, definit în termeni sociologici ca fiind: „un proces interactiv de comunicare, presupunând dubla considerare a dezvoltării individuale şi

a influenţelor sociale, respectiv modul personal de receptare şi interpretare a mesajelor sociale şi dinamica variabilă a intensităţii şi a conţinutului influenţelor sociale”.

 Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu dizabilităţi. Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia

incluzivă are ca principiu fundamental un învăţământ pentru toţi, împreună cu toţi, care constituie un deziderat şi o realitate ce câștigă adepți și se concretizează în

experiențe și bune practici de integrare/ incluziune.

Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, din ce în ce

mai mulți copii care provin din medii defavorizate urmează grădinițele, școlile primare sau gimnaziale. În cele mai multe țări se stipulează prin lege că toți copiii trebuie să

beneficieze de educație.

               Grupul Român pentru Educație Incluzivă (GREI) are ca obiectiv general conectarea României la eforturile internaționale în realizarea educației incluzive,
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susținerea și dezvoltarea modelului românesc și promovarea acestuia la nivel național și european. Principiile pe care GREI le promovează sunt simple, clare și de maximă

generalitate:

- fiecare copil este unic și valoros în cadrul sistemului de educație;

- fiecare copil poate învăța;

- politicile școlare sunt cele care trebuie să încurajeze mai curând ideea de școală pentru copil, decât cea de copil pentru școală;

- încurajează dezvoltarea și susținerea serviciilor de sprijin în școală, pentru a oferi oportunități de dezvoltare tuturor elevilor, dar și pentru a forma și sprijini profesorii;

- susțin parteneriatul educațional dintre profesori, părinți, elevi, alături de toți profesioniștii care dau valoare adăugată actului educațional; educație incluzivă înseamnă

sprijin și educație pentru toți, grijă și atenție pentru fiecare.

              În acest sens, integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu nevoi speciale, aflate în dificultate psihomotorie, de intelect, de limbaj,

psihocomportamentală, senzorială, printr-o serie de măsuri de natură juridică, politică, socială, pedagogică.

            Integrarea/ incluziunea poate fi susținută de existența unui cadru legislativ flexibil și realist, de interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din școala de masă și

din școala specială, de acceptul și susținerea părinților copiilor integrați, de implicarea întregii societăți civile, dar și de nivelul de relații ce se formează și se dezvoltă la

nivelul clasei integratoare care se bazează pe toleranță și respect față de copilul cu probleme. Grădinița care îi receptează în colectivitatea sa pe copiii defavorizați și își

determină intern, direct și indirect”, atitudinea față de aceștia este alcătuită din: educatoare, părinți, copii, iar la nivel extern, societatea cu numeroase instituții și diverși

factori media. O condiție esențială pentru reușita acestor acțiuni comune ale celor trei factori activi din grădiniță este existența unor relații de înțelegere, constructive care se

realizează prin atitudini deschise, prin disponibilitate, printr-un, pozitivism” specific ce se cimentează cu voință și convingere.

            Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupăîn scopul înțelegerii acestora și pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de

necesitățile copiilor. Grupa în care va fi integrat copilul cu cerințe speciale va trebui să primească informații într-o manieră corectă și pozitivă despre acesta. Este foarte

importantă sensibilizarea copiilor și pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor un coleg cu dizabilități. Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea și aplicarea unor jocuri

care permit stimularea unor deficienţe (motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor ce au dizabilităţi: prin povestiri, texte literare,

prin discuţii, vizitarea/ vizita unor persoane cu deficienţe.

            Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să păstreze o aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu

ceilalţi copii din grupă. Conduita şi atitudinea educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă preşcolarului cu dizabilităţi. De aceea trebuie să exprime

aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite similare în învăţare ca şi pentru ceilalţi copii din grupă. Ea trebuie să îşi asume rolul de moderator, să promoveze contactul direct

între copiii din grupă şi să direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe educative speciale.

De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia, dându-le încrederea în forţele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse,

evidenţiind unele abilităţi sau interese speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor. Copiii cu cerinţe educative speciale integraţi în

programul grădiniţei trebuie să dispună de o bună colaborare între educatoare, părinţi, psihologi şi profesorul logoped. Părinţii sunt parteneri la educaţie pentru că deţin cele

mai multe informaţii despre copiii lor. Relaţia de parteneriat între părinţi şi grădiniţă presupune informarea părinţilor cu privire la programul grupelor, la conţinuturile şi

metodele didactice, dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la expoziţii, excursii, serbări, vizite, etc., în care sunt implicaţi proprii lor copii.

            Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi benefică, ea furnizând, informaţional, specificul dizabilităţii

preşcolarului, precum şi date despre contextul de dezvoltare a acestuia. Părinţii informează grădiniţa şi despre factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi (fobii,

neplăceri, stimuli negativi, atitudini care determină inhibarea/izolarea copiilor). Angajarea şi responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita

participării la programul instructiv- educativ al grădiniţei. La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi de colaborare a părinţilor cu grădiniţa

este, cel mai adesea, proporţional cu rezultatele obţinute de aceştia. De aceea, putem afirma că familia este primul educator şi are cel mai mare potenţial de modelare.

Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă greutăţilor cu care acestea se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora

au un rol important în integrarea copiilor cu afecţiuni de natură psihică, emoţională ori de altă natură în grădiniţă. Rezultatele muncii pentru promovarea incluziunii, atât

directe cât şi indirecte, faţă de partenerii educaţionali, părinţi, apar după intervale mari de timp şi sunt efectul unui exerciţiu asiduu, susţinut. Centrarea atenţiei educaţionale
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pe grupurile vulnerabile este un indiciu al nivelului de civilizaţie atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unei noi formule de solidaritate umană, fapt ce are o

semnificaţie aparte în societatea noastră.

Pentru abordarea unei educaţii incluzive în grădiniţă, educatoarea trebuie să respecte următorii paşi:

- să elaboreze un plan de dezvoltare a grădiniţei în care să se precizeze concret parteneriatul cu familia şi comunitatea;

- să fie pregătit întregul personal al grădiniţei pentru a primi toţi copiii, fără discriminări;

- să asigure un climat primitor şi deschis prin organizarea mediului educaţional cât mai eficient şi stimulator;

- să aibă discuţii, în prealabil, cu copiii pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a negocia, a colabora şi a lucra împreună;

- să asigure un curriculum flexibil şi deschis la care să aibă acces şi părinţii;

- să evalueze fiecare copil prin observaţie directă şi indirectă pentru a asigura participarea lui adecvată la activităţile curriculare;

- să asigure accesul tuturor copiilor la programul grădiniţei, dar şi la modificările şi adaptările acestuia;

- să asigure participarea tuturor familiilor la decizii şi acţiuni în favoarea tuturor copiilor;

- să evalueze permanent şi periodic progresele pe care le fac toţi copiii, nu numai di punctul de vedere al achiziţiilor intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, al cooperării şi

colaborării, al dezvoltării imaginii de sine şi încrederii în forţele proprii;

- să elaboreze planuri individualizate, personalizate pentru copiii care au nevoie de sprijin în anumite componente ale dezvoltării şi la anumite momente;

- să ajusteze permanent curriculumul pentru a-l adapta la nevoile educative ale copiilor;

- să realizeze un permanent schimb de idei, experienţe şi soluţii cu celelalte colege, din grădiniţă sau din alte instituţii, precum şi cu familiile copiilor.

              Responsabilitatea educaţiei incluzive „Sistemele educaţionale trebuie să fie incluzive şi să caute în mod activ să cuprindă copiii care nu merg la şcoală şi să

răspundă cu flexibilitate la situaţiile şi nevoile tuturor elevilor”. „Trebuie incluşi în şcoală toţi copiii, şi cei provenind din cadrul minorităţilor lingvistice, etnice sau

culturale, copiii din grupuri îndepărtate sau nomade, copiii străzii sau care lucrează, copiii cu dizabilităţi sau cei talentaţi” (Forumul mondial al educaţiei pentru toţi de la

Dakar, 2000).
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Rezumat :  Învăţarea este un act ce reclamă, mai presus de orice, participare personală. Chiar dacă individualizarea instruirii rămâne o utopie “stricto-senso“, atât din

raţiuni economice, cât şi din cauza abaterii de la specificul învăţământului instituţionalizat, ea poate fi realizată prin intermediul noilor strategii educaţionale.

 

Cuvinte cheie: interacţiune, cooperare, inovaţie, strategie

 

 

            Strategiile didactice moderne sunt cele ce duc la creşterea gradului de participare – implicare a elevilor, la dezvoltarea structurilor cognitiv motrice şi practico-

aplicative a acestora.

            Definitoriu pentru folosirea metodelor activ-participative este caracterul lor stimulativ, din punct de vedere fizic şi psihic, precum şi posibilitatea alternării

activităţilor individuale şi de grup, în scopul atingerii „optimum-ului” motivaţional şi acţional la nivelul elevilor care se văd angajaţi şi trebuie să îşi asume noi roluri şi

responsabilităţi în propria formare.  Această stare de fapt perfectibilă şi deziderat care stă la baza oricărui act de formare şi perfecţionare instituţionalizat echilibrează selecţia

strategiilor acţionale ce vor fi puse în joc în procesul dinamic al învăţării permanente, având drept suport o paletă bine gândită de logistică didactică.

            Orice strategie impune îmbinarea dintre activitatea profesorului şi cea a elevului. Din acest punct de vedere, rolul profesorului se poate deplasa de la polul în care

este doar o sursă de informaţii, la polul în care conduce şi controlează activitatea independentă a elevilor, în timp ce activitatea acestora se poate deplasa de la cea de simplă

reproducere la cea creatoare. Orice strategie didactică este în acelaşi timp rezultatul interacţiunii mai multor procedee, este o succesiune de mai multe operaţii, urmărind

multiplele obiective didactice. De aceea, alegerea unei strategii se face în funcţie de anumite criterii:

Conţinutul informaţional

Particularităţile de vârstă

Situaţia concretă, etc.

            Rolul strategiilor didactice moderne este acela de a crea un context situaţional, astfel încât cel care învaţă să fie angajat şi să participe în mod activ la realizarea

obiectivelor predării, să asigure transformarea lui în subiect al propriei formări.

            La disciplina informatica se pot folosi atât strategii de tip expozitiv-euristice, cât şi strategii de tip algoritmizat, dar şi strategii formative (simulative).  Cele mai

întâlnite dintre acestea sunt: lucrul pe grupe, brainstorming-ul, metoda nominală, jocul didactic, ş.a. 

            LUCRUL PE GRUPE constă în declanşarea şi menţinerea unor relaţii de cooperare şi competiţie între elevii unui grup, sau a mai multor grupe de elevi, în vederea

rezolvării sarcinilor de învăţare. Prin specificul său, această metodă stimulează spiritul de cooperare şi emulaţie dintre elevi. Aceasta depinde de modul în care funcţionează

echilibrul dintre cooperare şi competiţie şi de formele pe care le îmbracă fiecare (intragrupale, intergrupale).

            Cooperarea este stimulativă în măsura în care facilitează coordonarea eforturilor pentru atingerea unor obiective imposibil de realizat în mod individual. Competiţia,

pe de altă parte, generează şi întreţine tendinţa de funcţionare a unui climat stimulativ în cadrul colectivului.

            Metoda lucrului în grup favorizează cooperarea, punându-l pe elev în prezenţa unor puncte de vedere diferite şi obligându-l să-şi organizeze propriile operaţii în

funcţie de acestea pentru a evita unele contradicţii inerente ce pot apare în relaţiile sale cu ceilalţi.

            Din punct de vedere sociologic, cooperarea îl ajută pe elev nu numai să-şi descopere propriul Eu, dar să-şi dea seama că acest Eu există în şi prin Noi.

            Valorificând aspectul social al învăţării, metoda lucrului în grup ridică o serie întreagă de probleme de ordin pedagogic şi metodic, multe din ele constituind obiect de

controversă în rândul specialiştilor. Este vorba de criteriile de constituire a grupurilor, de mărimea lor, de evaluarea rezultatelor. Din experienţa personală am constatat că

mărimea ideală a grupului este de 5 participanţi. De asemenea, elevii vor fi obişnuiţi să îndeplinească anumite roluri în cadrul grupului, roluri care se pot schimba: un leader

al grupului, un scrib, un timer; toţi membri grupului trebuie să exprime cât mai multe idei. Astfel, grupul este mult mai eficient. Elevii vor fi testaţi, după terminarea

sarcinilor, cu privire la lucrul în echipă prin întrebări închise şi deschise, şi prin observarea grupului de către profesor în timpul lucrului.
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            Cu cât participanţii vor coopera mai mult în cadrul unui grup, cu atât se vor simţi mai ataşaţi de acel grup. 

            În cadrul grupurilor care cooperează, elevii sunt mai pozitivi, mai creativi, mai încrezători, fiind motivaţi să participe, şi simt că rezultatul muncii în grup este

propriul lor rezultat. Din acest motiv este preferabil să se stabilească o atmosferă de grup care să încurajeze cooperarea. Există mai multe modalităţi prin care se poate face

acest lucru:

Atunci când se stabilesc expectanţele în cadrul grupului, profesorul să insiste asupra importanţei cooperării şi cât de mult depinde succesul de o atmosferă de respect

reciproc între participanţi;

Stilul profesorului poate foarte mult să încurajeze un climat de cooperare; profesorul poate încuraja elevii în acest sens în exprimarea a cât mai multe idei de la fiecare

participant;

Există o serie de exerciţii care implică procese de cooperare, cum ar fi dobândirea consensului în cadrul procesului de luare a unei decizii; acestea pot face grupul să se

gândească la cooperare şi consens.

 

            La modul ideal, un grup ar trebui să reprezinte un echilibru între cooperare, care ajută elevii să aibă încredere reciprocă şi să lucreze bine împreună, şi posibilitatea

de a vorbi liber şi a nu fi de acord, ceea ce provoacă interes şi generare de noi idei.

            Lucrul în grup, fiind o metodă cu profunde implicaţii didactice şi psihologice, solicită din partea profesorului mult tact şi discernământ în folosirea ei. Spun acest

lucru gândindu-mă că dezavantajele despre care am vorbit nu sunt de fapt inerente metode, ele fiind un rezultat al folosirii ei în mod incorect. 

            BRAINSTORMING-UL  - în traducere liberă înseamnă „furtună de idei” şi este o metodă utilizată pentru a ajuta elevii să emită cât mai repede, cât mai multe idei

cu putinţă, fără a se lua iniţial în consideraţie valoarea acestor idei.

            Accentul se pune pe cantitate şi nu pe calitate.

            Nici o idee proprie sau a altora nu este criticată deoarece elevii se vor simţi mai liberi să lase imaginaţia să se desfăşoare şi vor contribui mai bine dacă ştiu că nu

trebuie să-şi facă griji de ceea ce vor gândi alţii despre contribuţia lor. Fiecare elev este liber să dea câte sugestii doreşte, fiecare contribuţie fiind înregistrată pe tablă, fleep-

chart sau o coală mare de hârtie afişată pe un perete.

            Elevii sunt încurajaţi să construiască pe ideile formulate de ceilalţi; de multe ori o idee care pare inutilă sau neştiinţifică poate declanşa o altă idee care poate fi

valoroasă. După încheierea exerciţiului clasa poate evalua sugestiile colectate. 

            METODA NOMINALĂ este similară cu brainstorming-ul dar este concepută astfel încât fiecare elev din grup sau clasă să-şi aducă contribuţia.

            Rezolvarea sarcinii debutează cu o perioadă de  linişte de 5-10 minute pe parcursul căreia fiecare elev scrie cât mai multe idei pe o foaie de hârtie. Ideile trebuie să

reprezinte răspunsul la o întrebare specifică pusă de profesor.

     Următorul pas este de a cere elevilor să citească pe rând ideile de lista lor. Ei sunt încurajaţi să adauge pe listă orice idee nouă care le vine în acest timp şi să construiască

pe ideile celorlalţi. Se vor nota pe o listă comună care este vizibilă pentru toţi toate ideile care exprimă adevărul ştiinţific sau rezolvarea la cerinţa respectivă.  

            JOCUL DIDACTIC este o metodă ce oferă condiţii prielnice educării elevilor în spirit cooperant prin regulile pe care le impune, prin stările afective pe care le

declanşează. Iniţiate de profesor sau chiar de către elevi, urmărite şi îndrumate cu tact, jocurile didactice contribuie la îmbogăţirea experienţei sociale a elevilor.

            La disciplina INFORMATICA, jocurile didactice se pot aplica îndeosebi la ciclul gimnazial. 

            Strategiile didactice moderne se caracterizează printr-o permanentă deschidere la înnoire, la inovaţie.

            Reconsiderarea finalităţilor şi conţinuturilor învăţământului este însoţită de reevaluarea şi înnoirea metodelor folosite în practica instructiv-educativă. Tendinţele

principale ale înnoirii şi modernizării metodologiei de instruire ar fi:

Valorificarea deplină a metodelor în vederea activizării elevilor, a participării lor efective la dobândirea cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor.

Accelerarea caracterului formativ al tuturor metodelor de instruire utilizate în activitatea de predare-învăţare

Aplicarea cu prioritate a metodelor activ-participative centrate pe elev.
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            Creşterea ponderii metodelor activ-participative nu înseamnă renunţarea la metodele clasice de învăţământ, la cele de transmitere şi asimilare a informaţiei.

            Metodologia modernă operează schimbări care ţin de pondere, dar mai ales de valorizare, de sporirea potenţialului formativ al metodelor clasice prin accentuarea

caracterului lor euristic şi activ-participativ.

            Selecţia şi combinarea metodelor la nivelul unităţilor de muncă independentă trebuie gândite în funcţie de anumiţi parametri, de anumite condiţii ale învăţării:

obiective didactice, conţinutul învăţământului, caracteristici psihopedagogice, timp de învăţare, experienţă şi factori de personalitate ai profesorului, costuri materiale.

            O îmbinare şi o alternanţă sistematică a activităţilor bazate pe efortul individual al elevului (lectura, documentarea după diverse surse de informaţie, observaţia

proprie, exerciţiul personal, instruirea programată, tehnica muncii cu fişe) cu activităţile ce solicită efortul colectiv de genul dezbaterilor colective, brainstorming, simularea,

jocurile didactice, studiul de caz, rezolvarea de probleme în microgrupuri, oferă elevilor deschidere spre autoinstruire, spre învăţarea continuă de-a

lungul întregii vieţi. 
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NEVOILE UMANE ŞI INTERNETUL

 

 

Rezumat: Pornind de la nevoile generale ale fiinţei umane, se pot identifica motivele scufundării în lumea virtuală, precum şi cauzele dependenţei de calculator. Identitatea

socială difuză din spaţiul virtual ne permite să reconstruim un Sine ideal care poate deveni o identitate/viaţă secretă şi care poate satisface anumite nevoi la un  moment

dat.

 

Cuvinte cheie: educație, internet, identitate socială;

 

Motivele prezenţei pe NET

Întâi omul - tânărul, în special - are un computer. Apoi descoperă cât de avansată e tehnologia lui, că îi permite să asculte muzică fără un casetofon sau un CDplayer, ştiri la

radio fără un aparat de radio etc. Apoi apar “nevoile” legate de acestea: căutarea muzicii favorite - una din cele mai populare căutări pe motoarele de căutare de pe Internet.

Acesta e un exemplu. Un altul ar putea fi următorul: "Să intru şi pe Internet ca să-mi găsesc bibliografie pentru lucrare". Apoi, tot căutând, găseşte diverse site-uri, cluburi

de discuţii - "Ce bine, tocmai pe temele ce mă interesau pe mine!". Discuţii interesante, oameni interesanţi - "Intru şi eu în discuţii". Apoi: "Îmi place cum gândeşte cutare.

Să-i trimit un mesaj". Şi, intrând în legătură unii cu alţii, iată-ne ajunşi în zona chat-ului. Exemplele pot continua, dar o privire rapidă şi superficială asupra lor nu dezvăluie
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motivele prezenţei pe Net, ci doar modalităţile prin care omul ajunge să trăiască şi pe Net. În fapt, modalităţile prin care omul ajunge să vieţuiască şi în realitatea virtuală a

ciber-spaţiului sunt foarte variate, dar o analiză serioasă trebuie să pornească de la nevoile generale ale fiinţei umane, urmărind împlinirea lor (sau împlinirile pe care le

aduc) prin mijlocirea Internetului.

Motivaţia umană este organizată în jurul unui sistem de nevoi intercondiţionate. O persoană poate identifica uşor nevoile conştiente pe care le are, însă cele inconştiente

constituie sursa energetică centrală. Când oamenii devin pasionaţi, chiar obsedaţi de o activitate sau o persoană, este din cauză că respectiva activitate sau persoană se

adresează unor dorinţe importante şi de multe ori inconştiente. Sănătatea psihologică este expresia fluidă a satisfacerii nevoilor – o urcare şi o coborâre naturală a

apetitului. Când nevoile sunt suprimate, ignorate, deviate sau prinse în cercul vicios al unei satisfaceri superficiale sau indirecte, rezultatul poate fi o fixaţie patologică sau

o dependenţă. În sănătatea psihologică, conştientizarea şi satisfacerea nevoilor duce la o mai bună integrare a unui Eu mai puternic. În patologie şi în dependenţă Eu-l devine

fragmentat.    

                                                                                                                                                                                                           

            Studiind posibilitatea unei scufundări totale în lumea virtuală şi a unei izolări totale de orice relaţie umană faţă către faţă, psihologul american John Suler
[1]

 ([1] J.

Suler,  Cyberspaţiul – un mediu “protejat” – imersiune şi izolare totală, martie, 2000. În The Psychology of Cyberspace,

www.rider.edu/users/suler/psycyber/psycyber.html) a analizat posibilitatea practică a unei asemenea tentative pornind de la nevoile umane, pe care le-a enumerat astfel:

a. nevoi fiziologice - hrană, îmbrăcăminte, confort fizic- (physical needs:food, clothing, physical comfort)                

b. stimulare mentală şi intelectuală  (mental and intellectual stimulation)                                                                               

c. sexualitate (sexuality)                                                                                                                                    

d. prietenie şi simţul apartenenţei  (friendships and a sense of belonging)

e. stima de sine (self-esteem)                                                                                          

f. dragoste şi romantism (love and romance)                                                                                                                   

g. spiritualitate/religie – (spirituality/religion)

            Într-un alt studio
[2]

 ( J. Suler, op.cit., martie,1999). din acelaşi volum, Suler lasă deoparte nevoile fizice (hrană, îmbrăcăminte, adăpost, confort fizic etc.) - care,

totuşi, în ultima vreme, pot fi împlinite prin e-commerce (comerţul electronic) - şi face analiza după 6 puncte: (1) nevoile sexuale, (2) nevoia de alterare (modificare) a stării

de conştiinţă, (3) nevoia de realizare şi de împlinire (combinată cu respectul de sine), (4) nevoia de apartenenţă (the need to belong), (5) nevoia de interacţiune cu ceilalţi

(the need of relationships) şi (6) nevoia de actualizare a eu-lui şi de transcendere a sinelui.

1. Nevoile sexuale                                                                                                     

Că sexul este de departe cel mai căutat topic (temă), item pe Net o dovedesc toate statisticile. Dar de asta se poate convinge oricine, dând o căutare pe termenul "sex" marile

motoare de căutare (Google, Altavista etc.). Nici o căutare pe orice alt termen nu va întoarce atâtea rezultate ca aceasta pe sex. Cei mai mulţi psihologi de azi îl plasează în

capul listei ierarhiei nevoilor, tot aşa cum văzul este pus în capul listei ierarhice a simţurilor. Dar, după cum văzul, cu toată preeminenţa lui asupra celorlalte simţuri, este

doar unul dintre simţuri în firea căzută şi omul trebuie să caute unitatea lui cu celelalte , ei bine, tot aşa şi sexualitatea, cu toată eventuala ei preeminenţă asupra celorlalte

nevoi, trebuie depăşită din singularitatea sa.        

            Problema invaziei sexului online este una complexă, căci sexualitatea e legată nu doar de satisfacerea unei nevoi pur biologice, ci, de diferite maniere, ea este

interconectată cu celelalte nevoi, sufleteşti, psihologice sau sociale.

2. Nevoia de modificare (alterare) a stării de conştiinţă                                            

                                                                                                                                                                                               

            "Fiinţa umană simte o permanentă nevoie de a-şi testa conştiinţa - de a experimenta realitatea din perspective diferite. Urmărim această necesitate printr-o gamă largă

de activităţi: meditaţie, droguri, sport, sex, artă. Unele mai productive decât altele. Visele sunt şi ele un mecanism interior necesar pentru realizarea acestor experienţe
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interioare legate de propria persoană, de alţii sau de lumea întreagă. Ele permit exprimarea părţii inconştiente, a proceselor primare de gândire ce oferă o perspectivă diferită

asupra realităţii."
[3]

  (J. Suler, op.cit., martie,1999.)

3. Nevoia de realizare şi împlinire (combinată cu respectul de sine) 

"Fiecare are o nevoie de bază, fundamentală de a învăţa, de a realiza, de a desăvârşi mediul său, precum şi de respectul de sine ce se naşte din aceste realizări. O teorie din

psihologie afirmă că învăţatul merge mai bine dacă îţi oferi în schimb mici doze de satisfacţie din când în când. Computerele creează dependenţă tocmai pentru că

realizează toate acestea într-un mod extrem de eficient şi satisfăcător. Te confrunţi cu o problemă sau cu un program nou de calculator, investighezi, cauţi soluţii, în final

înţelegi - iar computerul face pentru tine lucruri clare şi concrete pe care înainte nu le obţineai de la el. Provocare, experiment, putere, succes. Iată o formulă foarte

motivantă care îi determină pe oameni să-şi dorească să ştie şi să facă tot mai mult."
[4]

Această nevoie de "a face" ajunge de multe ori o urgenţă de "a face". Mecanismul distrugător al lui "a face, a face, a face", spune Părintele Paisie, este că din cauza multelor

lucruri pe care omul vrea să le facă în acelaşi timp, apare nervozitatea, multele griji şi tulburarea, şi omul îşi pierde liniştea interioară 
[5]

 Cuviosul Paisie Aghioritul, 2000,

pp.173-185); să cugete nu poate, nici să acţioneze cu chibzuinţă şi, ca urmare, acţiunile lui nu sunt corecte. Astfel, Părintele Paisie recomandă ca "Mâinile şi picioarele să le

daţi la muncă - iar când munca e complexă, şi mintea trebuie să fie puţin absorbită - dar inima nu!"          

                            

4. Nevoia de apartenenţă      

             Cu toţii avem nevoie de contacte interpersonale, de recunoaştere din partea semenilor şi de un sens al apartenenţei (sense of belonging). Ca oameni, instinctiv dorim

să ne aflăm în locuri în care suntem cunoscuţi. Această percepţie a identităţii personale (sense of self) se bazează pe cunoaştere şi afirmare în raport cu ceilalţi. Şi fiindcă

ciber-spaţiul oferă multe şi variate grupuri în care te poţi integra, el are capacitatea de a satisface nevoia oricui de apartenenţă la un grup cu concepţii similare.
[6]

 (Suler,

op.cit., loc.cit.)            

                                    

5. Nevoia de interacţiune cu ceilalţi (the need of relationships)         

             Aproape toate activităţile din ciber-spaţiu - spre deosebire de cele din viaţa reală - se adresează unei nevoi umane primare: nevoia de a interacţiona cu ceilalţi

oameni. Mai mult decât o autostradă informaţională, Internetul este un puternic domeniu social. Tocmai acest gen de oportunităţi sociale sunt cele care determină cel mai

mult utilizarea excesivă a Internetului.                                         

            Principiul «exterior» pe care se bazează aceste ciber-cafenele este nevoia de dialog, de comunicare a omului. Acesta este, fără îndoială, şi motivul principal al

prezenţei pe Net. Cu o observaţie: o nevoie, câtă vreme e una adevărată, poate să tot crească, dacă e stimulată. Nevoia de comunicare a fost crescută şi a crescut de-a lungul

timpului, de-a lungul istoriei. Internetul se înscrie şi el pe acest traiect ascensional al comunicării, mai ales că are şi câţiva aliaţi foarte serioşi: fascinaţia (pe care toţi

utilizatorii lui o recunosc) şi puterea instrumentului, din ce în ce mai bine pus la punct, mai intuitiv şi mai ales având această proprietate că folosirea lui îl recreează cumva,

îl face şi mai puternic.

6. Nevoia de actualizare a eu-lui şi de transcendere a sinelui      

             În vârful ierarhiei lui Maslow se află nevoia de actualizare a eu-lui. Această necesitate le include pe multe altele aflate pe treptele inferioare - nevoia de împlinire a

relaţiilor interpersonale, de exprimare a propriei persoane, nevoia de satisfacere intelectuală şi artistică printr-o abordare de succes a lumii din jurul nostru. Autoactualizarea

e calea de dezvoltare a persoanei către statutul de individ unic. E procesul inerent de realizare şi cultivare a potenţialului interior, înflorirea "adevăratei" identităţi.

Aceste nevoi sunt oarecum satisfăcute prin crearea unei alte imagini de sine, prin eliberarea de constrângerile impuse de viaţa de zi cu zi cu scopul de a experimenta alte

posibile identităţi, alte roluri – un Sine ideal. A te reinventa pe sine, în afară de faptul că poate fi amuzant, poate fi şi o cale de a satisface anumite nevoi. Identitatea socială

difuză din spaţiul virtual ne permite să reconstruim un Sine ideal care poate deveni o identitate/viaţă secretă desfăşurată în condiţiile confidenţiale ale Internetului. Cei mai
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predispuşi în a dezvolta o astfel de identitate secretă sunt cei ce au o stima de sine scăzută, trăiesc în mod frecvent sentimente de inadecvare şi faptul de a fi dezaprobaţi de

către ceilalţi.

 Pasiunea pentru Internet poate fi una sănătoasă, o dependenţă patologică, sau o fixaţie aflată între aceste două extreme. Însă, pentru a determina caracterul acestei pasiuni

trebuie analizată varietatea de factori/caracteristici care intervin în utilizarea netului.
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Rusu Elena       

                                                                                         e-mail: elena.rusu72@yahoo.com

                                                      Școala Gimnazială „Nicolae Efrimescu”, județul Buzău

 

                JOCUL - ACTIVITATE DOMINANTĂ ÎN VIAȚA COPIILOR

 

          "Nu ne putem imagina copilăria fără râsetele și jocurile sale. Sufletul și inteligența devin mari prin joc.Despre un copil nu se poate spune că el crește și atât; trebuie

să spunem că el se dezvoltă prin joc". (Jean Chateau)

Cuvinte cheie: joc, grup, jocuri educarive, regulile jocului.

           Sarcina noastră, a adulților, a profesorilor este de a înzestra copilul cu cunoștințe de bază, dar să-l determinăm să și le însușească astfel încât să-i trezim dorința de a le
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aprofunda el însuși, iar acest lucru se poate realiza cel mai bine cu ajutorul jocului, jocuri în cadrul activităților didactice cât și al activităților extrașcolare: proiecte

educaționale, excursii școlare, tabere, concursuri. El este considerat o formă și o metodă importantă în astfel de momente, prin intermediul acestuia copilul acceptă mult mai

ușor să îndeplinească o îndatorire, totul devine mult mai plăcut deoarece jocul este idealul specific vârstei lor, este considerat ca fiind asimilarea realului la activitatea

proprie.

Există manuale care descriu jocul ca o metodă pedagogică și ca unul dintre principalele instrumente ce sprijină dezvoltatea psiho-motorie a copiilor și tinerilor, însă nu mă

voi opri asupra acestor descrieri deoarece profesorii școlilor din societatea actuală cunosc/trebuie să cunoască detaliile referitoare la acest aspect. Voi prezenta câteva

exemple de jocuri ce pot fi folosite în egală măsură de educatori, învățători, profesori cât și către animatori socio- educativi, lideri de grup, voluntari. Acestea încurajează

participanții să fie creativi, să adapteze conținuturile la circumstanțele propriei lor experiențe. Folosirea jocului în contextul potrivit va duce la depășirea barierelor de

comunicare și relaționare, dezvoltarea creativității, a competitivității, a cooperării, a încrederii, pot destinde și dinamiza participanții.

Activitățile propuse/ jocurile trebuie să fie realizate în concordanță cu grupul țintă și trebuie să țină cont de:

caracteristicile socio - psiho- motorii ale grupului cu care se lucrează;

resursele disponibile;

condițiile de spațiu;

momentul zilei;

În funcție de caracteristicile socio- psiho- motorii:

activități grupate în funcție de vârsta participanților;

activități pentru participanți cu dizabilități (mentale, motorii etc.)

activități în funcție de numărul copiilor din grup;

În funcție de momentele unei zile:

activități matinale: jocuri de dinamizare, activități creative (desen, pictură, modelaj, ghicitori, gătit, teatru de păpuși etc.);

activități de amiază: competiții sportive, jocuri mari;

activități de seară: șarade, karaoke, jocuri de cărți, seri tematice (seara cabaret, Ev Mediu, Disney etc.);

În funcție de condițiile de spațiu:

de interior- desfășurate într-o sală închisă amenajată și cu dimensiuni care să corespundă numărului de copii/tineri pe care îi avem in grup;

de exterior- desfășurate în aer liber (în curte, în pădure, pe terenul de sport etc.).

 

Jocurile pe care le voi descrie sunt inspirate din manuale, T-kituri, culegeri, proiecte ale diferitelor asociații sau organizații din România. Din multitudinea de tipuri de astfel

de activități m-am oprit asupra jocurilor de comunicare.

Buna comunicare este una din necesitățile (și capacitățile) esențiale pentru formarea spiritului de echipă și succesul activității, de orice fel ar fi aceasta. Diversele jocuri

educative folosite pentru Teambuilding impun participanților să exprime (și să asculte) în toate modurile: verbal și nonverbal. Jocurile pentru îmbunătățirea capacității de

comunicare pot fi folosite și pentru alte scopuri: cunoașterea celorlalți, destindere, cooperare, distracție etc.

VÂNĂTOAREA DE COMORI (SUFLETEȘTI)

Materiale necesare: -
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Regulile jocului: tema este găsirea lucrurilor valoroase din interiorul ființei celuilalt, nu a celor pe care le poartă pe el sau cu el. Scopul este găsirea numărului maxim de

persoane din grup care prețuiesc aceleași idei,virtuți etc. Dacă nu cunoști persoana pe care-o descoși, mai întâi te/va prezentați.

Gata de joacă?

1. Găsește o persoană care poartă același număr la pantofi ca și tine;

2. Găsește o persoană care poartă șapca, sau căreia nu-i place să poarte șapca;

3. Găsește două persoane care săptămâna trecută au avut test, teza, lucrare, examen etc.;

4. Găsește trei persoane care sunt din același an de studii ca tine;

5. Găsește trei persoane care locuiesc în alte condiții decât tine (cămin, gazda, casa, bloc etc.);

6. Găsește două persoane care săptămâna trecută au fost la teatru, opera, cinema, meci etc.; explicați-vă unii altora de ce va place să o faceți;

7. Găsește două persoane cărora le place același gen de muzica, program TV, revista ca și ție;

8. Găsește două persoane cărora le place că bea suc, apa minerala, ceai.

VORBEȘTE!

Materiale necesare: o minge ( sau o sticlă de plastic de 1/2 l, goală, sau un băț lung cam de 50 cm.).

Regulile jocului: jucătorii se adună în cerc, cu fața spre centru, stând în picioare sau așezați pe sol. Un jucător voluntar (sau numit) ia "ștafeta" (bațul sau sticla) și spune

ceva: o gluma, o știre, un comentariu, o ghicitoare etc. Când termină, strigă numele altui jucator și-i aruncă "ștafeta". Acesta o prinde și spune și el ceva, dupa care aruncă

ștafeta altui "coechipier", până când aceasta trece pe la toți participanții.

Primitorul "ștafetei" este obligat să vorbească!

Varianta: fiecare spune numai un cuvânt, dar cuvintele succesive trebuie să formeze o propoziție sau frază coerentă, pe o temă dată (aleasă de grup, sau propusă de

instructor).

FIRUL DE AȚĂ

Materiale necesare: un mosor cu ață

Regulile jocului: jucătorii sunt asezați în cerc, cu fața spre centru, iar mosorul de ață trece de la unul la altul si fiecare isi rupe o bucata de ata.Nu se vor da indicatii despre

scopul acțiunii, nici ce lungime sa se rupa. Fiecare isi va infasura bucata rupta pe degetul aratator.

Dupa ce toti au sfori infasurate pedegete, pe rand, fiecare va incepe sa desfasoare incet ata de pe deget, spunand cu voce tare ceva despre el la fiecare spira desfasurata.

JOCUL CU PANTOFI

Materiale necesare: -

Regulile jocului: fiecare participant își scoate pantoful din piciorul stâng și-l aruncă într-o gramadă din mijlocul cercului (se formează o gramadă de pantofi). Instructorul

amestecă pantofii, apoi fiecare jucător ia un pantof, altul decât al său și pornște să-i găsească proprietarul. Eventual, pantofii din gramadă vor fi repartizați fiecărui

participant de către profesor, apoi ei pornesc în căutarea proprietarului.

Dupa ce se gasește proprietarul, cei doi vor face un schimb de informații despre ei, de exemplu; nume, unde locuiește, la ce școală învață, să spună o scurtă întâmplare

veselă sau tristă din viața lui, o ocazie când s-a simțit mândru sau alta când s-a simtit rusinat etc.
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Contribuția jocurilor sportive asupra dezvoltării capacității motrice

la elevii de gimnaziu

 

     Rezumat: Jocurile sportive, constituie o parte importantă a activității sportive. Ele reprezintă o formă de manifestare a exercițiului fizic cu o valoare educativă

deosebită. Jocurile sportive provin din jocurile de mișcare cărora li s-a imprimat un caracter sportiv(de întrecere), în limita unui regulament.

 

     Cuvinte cheie: jocuri sportive, educație fizică, exerciții fizice;

           Jocurile sportive constituie un mijloc al educaţiei fizice care trebuie folosit din plin în vederea pregătirii fizice generale a elevilor. Învăţarea şi practicarea jocurilor

sportive la acest nivel are drept scop îmbogăţirea deprinderilor de mişcare, ridicarea capacităţii funcţionale a organismului şi dezvoltarea calităţilor fizice, morale şi de

voinţă a elevilor.

            În practicarea jocurilor sportive atunci când se urmăreşte realizarea sarcinilor educaţiei fizice el devine mijloc al acesteia, în cazul în care se urmăreşte realizarea de

performanţe sportive el devine formă de întrecere şi spectacol sportiv, iar în cazul practicării individuale el devine mijloc de recreere.

         Practicarea jocurilor sportive are influență asupra dezvoltării fizice a organismului, precum și asupra dezvoltării motricității. Jocurile sportive influențează și calitățile

psihice contribuind la dezvoltarea și formarea personalității omului prin: spirit de colectiv, spirit de colaborare și întrajutorare reciprocă, spirit de organizare și disciplină, a

combativității, voinței, dezvoltării unei gândiri practice. 

           Leon Teodorescu (1975), le socoteşte ,,complexe de exerciţii fizice practicate sub formă de joc cu un anumit obiect (minge, puc) având dimensiuni specifice, prin

care două echipe sau doi adversari se întrec conform unor reguli de organizare şi desfăşurare standardizate”.

           Jocurile sportive provin din jocurile de mișcare cărora li s-a imprimat un caracter sportiv(de întrecere), în limita unui regulament.

          Jocul sportiv pe echipe reprezintă o formă de activitate socială organizată în care jucătorii sunt constituiți în două echipe aflate într-un  raport de adversitate, raport

determinat de întrecere în vederea obținerii victoriei sportive, cu ajutorul unei mingi, manevrată conform unor reguli prestabilite. Deci, reprezintă disputa dintre două echipe

care se luptă pentru un obiect de joc în scopul realizării unui număr mai mare de puncte faţă de adversar.

După (E. Bayer, 1987), în definiţia noţiunii de joc sportiv, trebuie să luăm în considerare trei elemente distincte: activitatea jucătorului; ideea de joc; regulamentul de

concurs.

           Activitatea jucătorului poate fi prezentată urmărind cu atenţie ce face şi cum se comportă un sportiv în timpul meciului. În consecinţă, putem arăta că el acţionează

sau se comportă mai mult sau mai puţin spontan, oportun sau eficient în funcţie de predispoziţiile vocaţionale (talent), de cunoştinţele practice şi teoretice achiziţionate

anterior, de condiţiile de disputare a partidei (mediu, adversar, materiale, public etc.), de pornirea (dorinţa, plăcerea) intrinsecă şi extrinsecă de a se juca, de experienţa de

joc, ş.a.m.d.
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            Ideea de joc şi ansamblul de principii (reguli) subordonate (sinonime: concept, judecăţi, păreri, felul de a vedea etc.) precizează cele mai raţionale forme sau

modalităţi de acţionare a jucătorilor (echipei) în vederea obţinerii unui rezultat cât mai bun. Ideea de joc apare, mai întâi, în momentul apariţiei jocului (exemplu: ideea

lovirii sau transmiterii mingii cu piciorul, palma, mâna, crosa etc.) şi mai apoi, în vederea găsirii celor mai optime procedee pentru a realiza scopul pe care şi-l propune

fiecare joc în parte. În jocurile sportive ideile de joc sunt întrunite sub denumirea de concepţie de joc. Aceasta presupune stabilirea, după criterii eficiente, a celor mai

potrivite idei de joc (mijloace de luptă, modalităţi de acţionare etc.) în stare să valorifice deplina disponibilitate de performanţă a sportivilor (echipei), să compenseze

carenţele proprii şi să le exploateze pe cele pe care le manifestă adversarul. Sursele de elaborare a ideilor de joc sunt: tendinţele de dezvoltare a jocului pe plan mondial,

nivelul de pregătire şi capacitatea de creativitate a profesorului. Concepţia de joc trebuie considerată ca un sistem abstract de planificare şi aplicare în practică a

comportamentului jucătorilor (echipei). Ideile de joc capătă, la un moment dat, un statut standardizat de acţionare, pe care-l respectă cu stricteţe toţi jucătorii. Această

standardizare constă în fixarea unor principii şi reguli de acţionare care stabilesc ce trebuie să facă şi cum să acţioneze jucătorii pentru ca ideea de joc să poată fi aplicată în

practică cu eficienţă. Standardizarea acţiunilor pe bază de principii nu cade în capcana acţiunilor şablonizate, din următoarele motive: ideea de joc aleasă este raţională

(gândită) din moment ce reprezintă cea mai eficientă soluţie de acţionare; ideile şi corelaţiile dintre idei conduc la disciplinarea jocului şi la acţiuni sinergice ale tuturor

jucătorilor; respectând principiile şi regulile jucătorii păstrează libertatea acţiunilor proprii şi creativitatea în joc.

Colibaba-Evuleţ D, (1998), au considerat viabile următoarele caracteristici ale jocului:

 - existenţa unui obiect de joc(minge,balon oval,puc,bile); caracterul de întrecere complex (individual, colectiv);  reguli de joc unitare şi obligatorii; arbitraj oficial neutru; 

delimitarea duratei de joc (timp, prelungiri); precizarea criteriilor de apreciere( puncte, goluri, transferuri, setaveraje, average, punctaveraje);

 - standardizarea inventarului de joc, a tehnicii folosite şi a dimensiunilor terenului;

- tehnica şi tactica specifică pentru fiecare joc sportiv în parte;

- sistem competiţional bine determinat;

- structură motrică particulară pentru fiecare joc sportiv în parte, care provoacă solicitări fizice şi psihice diferenţiate;

- teorie şi metodică general valabilă pentru toate jocurile sportive şi specifică pentru fiecare joc în parte.

Jocurile sportive, constituie o parte importantă a activității sportive. Ele reprezintă o formă de manifestare a exercițiului fizic cu o valoare educativă deosebită.
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Dezvoltarea carierei profesionale a cadrelor didactice

 

         Rezumat: Investiția în capitalul uman este cea mai avantajoasă și mai sigură cale de sporire spirituală și materială a unui popor. Gradul ridicat de educație se

răsfrânge asupra dezvoltării și calității vieții societății, conduce la un plus de civilizație, la bucurie și împlinire existențială, la satisfacții nemărginite - prezente și viitoare,

cu imensă conotație umană, de stimulare a propensiunii de înălțare, de perfecționare, de depășire a propriilor posibilități.
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  Cuvinte cheie: perfecţionare,asigurarea calităţii,master.

 

        Spiritul uman, prin iscusință și credință, mută munții din loc, transformă și îmbunătățește lumea, edificându-se și perfecționându-se în același timp neîncetat.

       “Educația este activitatea de disciplinare, cultivare, civilizare și moralizare a omului, iar scopul educației este de a dezvolta în individ toată perfecțiunea de care este

susceptibil”, scrie Kant în tratatul său de pedagogie. O persoană cu adevărat responsabilă caută  să   recepteze   noul,

să-l înțeleagă, să-l semnifice, să și-l asume sub diferite moduri. De asemenea, formarea presupune ,,rabatere  reflexivă asupra sinelui, autodirijare, autoapreciere și

reconstrucție comportamentală, lucru ce obligă la dispoziție de reînnoire continuă și de restructurare a propriului dispozitiv achizitiv, flexibilitate și receptivitate în raport cu

ce se ivește pe parcurs.”[1]

      “Pentru fiecare om , viața sa este o școală, de la leagăn până la mormânt. Tot pedagogul ceh consideră că tot ce suntem, ce facem, ce gândim, vorbim, urzim, dobândim

și posedăm nu este altceva decât o anumită scară pe care să urcăm din ce în ce mai mult, spre a ajunge cât mai sus, însă fără să putem atinge vreodată suprema treaptă”[2].

            În calitate de profesori, cea mai importantă componentă este disponibilitatea de a aprinde și întreține dorul perfecționării, care din punct de vedere procesual se află

la celălalt educat. ”Educația făcută de profesor este antecedentul a ceea ce trebuie să facă individul mai târziu,  pe tot parcursul vieții cultivarea unei predispoziții căutătoare,

o inițiere în descoperire, un debut, un ajutor pentru autoajutor!”

Palierul formării profesorilor este unul dintre  cele mai importante pentru reformarea educației. Calitatea educației depinde considerabil de calitatea formării profesorilor.

Investiția în resursa umană constituie un factor strategic al progresului pe termen mediu sau lung. Trebuie să existe o continuitate și o corelativitate între calitatea acestei

pregătiri și valorizarea ei la nivel de sistem. Pregătirea de calitate a formării nu se translatează mecanic, automat și la nivelul procesualității educaționale, prin exercitarea

efectivă a profesiei.”Perfectarea unei singure verigi nu garantează calitatea procesului și a “produsului ”; e nevoie de măsuri correlate,de congruențe și continuități

acționale“[3]

Ultimele dezbateri asupra schimbării modului de pregătire a profesorilor converg către o concluzie actuală: formula, prin modulele psihopedagogice, și-a epuizat

pontențialul, e nevoie de o trecere spre o nouă filosofie, atât ,,de cuplare instituțională în raport cu structurile universitare prezente, cât și de regândire a traseului curricular

de formare, a modalităților de certificare și intrare a absolvenților în sistemul de învățământ.”[4]

De asemeni, se impune ,,o bună așezare a noii formule de pregătire în ansamblul deja structurat al învățământului superior, un sistem de interdependență corector, care să

conveargă spre o creștere a pregătirii.”[5]

      Profesionalismul în activitatea educațională se raportează, în principal, la actul de predare dar nu se rezumă la acesta ci include o serie de abilități complementare care

potențează însăși funcția de bază prin flexibilizare, integrare în organizația școlară, descrierea spre noi experiențe. ,,Societatea contemporană are expectanțe înalte față de

prestația didactică, ceea ce necesită nu numai o eficientă calificare academică pentru dobândirea expertizei ci și actualizarea continuă a aceteia ca instrument de formare a

lumii de mâine, capabile să asigure progresul social și economic.”[6]

      În aceste condiții, este necesară elaborarea unei strategii naționale bazată pe standarde profesionale prin care să se delimiteze condițiile de pregătire înaintea exercitării

profesiei, cele de atestare a competențelor dobândite dar și cele privind dezvoltarea ulterioară în carieră. O strategie bazată pe standarde profesionale ar aduce beneficii

sistemului și pe linia asigurării calității prin instrumentele și consecințele ce ar rezulta din inițierea ei:

     ,,  • stabilirea de criterii de selecție și recrutare a personalului didactic în conformitate cu cerințele profesiei;

      • identificarea și promovarea condițiilor de certificare a profesorilor cu stabilirea competențelor minimale;

      •  identificarea condițiilor de finanțare a formării inițiale și continue în conformitate cu nevoile sistemului;”[7]

         Standardizarea la nivel național a cerințelor față de profesia didactică a început în anul 2001, dar cu toate eforturile depuse și resursele implicate, procesul nu este încă

finalizat.

        Stabilirea și oficializarea standardelor pentru profesia didactică va fi fundamentul pe care se vor reconstitui traseele și conținuturile pregătirii inițiale astfel încât să

formeze competențele ce trebuiesc certificate la absolvirea studiilor.În felul acesta va putea fi totodată probată ,,fiabilitatea sistemului de pregătire inițială și ameliorarea

imediată a disfuncțiilor”[8]. La fel de importantă este regândirea formării continue pe bază de standarde  care să definească treptele evoluției în cariera didactică și cerințele
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de îndeplinire a acestora.

      Standardele profesiei didactice ar trebui concepute pornind de la noua concepție despre învățare care reflectă stadiul actual în evoluția cunoașterii și cercetării în

domeniul educației și se focalizează pe ,,conceptele de învățare de profunzime și învățare de competențe”[9]. Învățarea de profunzime (opusă celei de suprafață practicată

până acum) face din elev un partener activ în actul didactic, organizat și dirijat astfel încât să-i creeze condițiile cunoașterii depline a fenomenului studiat. Învățarea de

competențe înseamnă înzestrarea elevului, prioritar ,,cu capacități și abilități de tip instrumental, interpersonal și sistemic ca fundament al profesionalizării în orice domeniu

și al integrării în societatea cunoașterii.”[10]

       Eforturile de identificare, definire, descriere a standardelor profesionale în cariera didactică reprezintă o provocare  atât pentru experții în educație  cât și pentru cei

implicați , indiferent de locul și rolul pe care îl ocupă în sistem. De asemenea , ele devin experiențe pozitive de construcție profesională, de creștere personală care, prin

diseminarea în sistem, vor contribui la asigurarea și creșterea calității educației.

Masterul reprezintă peste tot în lume un ciclu explicit de aprofundare, la nivel de licență se impune un pachet minimal de discipline cu conținut psihopedagogic: cursuri

introductive de psihologie, pedagogie generală, didactică și o practică de cunoaștere a realității școlii, din două motive: de asigurare a unor preachiziții în raport cu

aprofundarea ce urmează la nivel de master și de sensibilizare în cunoștință de cauză față de cariera didactică.

,,O opțiune corelativă/substitutivă masterului didactic este „ facultatea de profesori”, care la nivel de licență, ar urma să se structureze explicit în perspectiva formării

profesorilor.”[11] O astfel de variantă instituțională ar fi ideală, dat fiind că tot curriculumul de parcurs ar fi regândit în această viziune, inclusiv disciplinele de specialitate.

,,Sistemul universitar s-ar „dedubla” în rute paralele, una academică și alta didactică, ceea ce obligă învățământul academic la o reconfigurare din temelii.”[12]

Indiferent de formula instituțională adoptată, este obligatoriu ca aceasta să devină permisivă pentru orice persoană, indiferent de ce rute sau niveluri ale formării au parcurs

până în momentul respectiv. Principiul deschiderii și flexibilității trebuie să ființeze și la acest nivel. Chiar dacă licența sau masteratele deja urmate nu se cuplează automat

cu traseele de formare didactică, acestea trebuie să permită recunoașteri ale unor trasee parțiale, dacă au existat, pe baza creditelor transferabile. Ruta flexibilă mai

presupune și cuplări cu alte contexte ale formării, inclusiv în afara spațiului universitar, prin valorizarea unor bagaje experențiale anterioare sau coprezente (cazul

absolvenților  de școli normale sau angajați în învățământ).

Pluralizarea traseelor de formare pot fi asigurate la nivel de proces și mai puțin la nivel de sistem prin gândirea unui curriculum cu mai multe posibilități de alegere a

disciplinelor parcurse, prin construirea personalizată a unor module de formare, prin parcurgerea unor cursuri sau stagii de practică în străinătate, prin asigurarea

diferențierilor sau personalizărilor unor activități sau proiecte educaționale. Formarea cadrelor didactice la nivelul mai multor ofertanți trebuie privită cu circumspecție,

instituțiile trebuie evaluate/acreditate de instituțiile abilitate, este nevoie de un control și o cenzurare valorică a tuturor inițiativelor în direcția formării profesorilor deoarece

“o astfel de profesie este prea importantă pentru a o lăsa pe seama experimentatorilor, amatorilor sau impostorilor.”[13]

Schimbarea actualei modalități de formare ține și de voința și de dispoziția factorului de decizie politică. Există suficientă dorință și competență la nivel de universități,

institute de cercetare, organizații civice, practicieni etc. pentru a creiona un dispozitiv de formare îmbunătățit, pertinent și relevant pentru vremurile actuale.

Proiectarea dispozitivului de formare inițială a profesorilor trebuie corelată și cu perspectiva formării continue, având în vedere că nu totul în materie didactică poate și

trebuie aprofundat de la bun început. Multe interese sau preocupări se formează sau se dezvoltă pe parcurs, în funcție de dinamica provocărilor sau oportunităților. E nevoie

de o viziune dinamică și integrativă, în care dezvoltarea profesională este gândită ca un continuum pe axa temporală. Din acest punct de vedere, chiar și intrarea în sistemul

de pregătire trebuie condiționată de o testare a aptitudinilor sau a cunoștințelor. ,,Selecția inițială, precum și evaluările pe parcurs trebuie să devină realmente filtre de triere,

de stimulare, de creditare valorică în orizontul unei profesiuni cu o demnitate aparte.”[14]
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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.
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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
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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.  

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)
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• „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,

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
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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
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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

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;
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- 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

 

            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-
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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

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

Creaţi-vă gratuit propriul site web

http://www.webgarden.ro/


1/11/2020 Numarul Curent - Educatiaazi

https://educatiaazi.wgz.ro/meniu/numarul-curent 119/169

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.
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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

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
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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”.

 

Bibliografie: Ștefan Ionescu,  Epoca brâncovenească, Editura Dacia, Cluj- Napoca, 1981
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ANALIZA FENOMENULUI DE INCULTURAȚIE

 

 

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).

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
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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:
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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.

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:
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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.
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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
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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;

  ~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
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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

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.
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(Petrovai, Preda, Petrică & Brănișteanu, 2012)

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“.

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
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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
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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.

Croitoriu Nicoleta,

e-mail croitoriun@yahoo.com,

Centrul Școlar de Educație Incluzivă, Suceava

 

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.

 

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:
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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

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.
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           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
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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

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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Profesorul în societatea contemporană: stiluri de predare

 

Rezumat: 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.

 

Cuvinte cheie: profesor, predare, elevi, stiluri,organizare,

 

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
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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

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
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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

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
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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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 LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE BOLINTINEANU” – BOLINTIN-VALE

 
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 ,
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              -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.

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
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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 .
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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

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
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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

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
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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:
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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
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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).

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.
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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.
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 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
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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.

 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
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 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
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-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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1.E.Scarlat, B.M.Scarlat ,,Îndrumar de ed.fizică școlară” ,  Editura didactică și pedagogică.
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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.
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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

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.
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            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
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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

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
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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.
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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.

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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Liceul Tehnologic Baia de Fier

 

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.

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
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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.

Bibliografie:
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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.
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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.

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
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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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Învățătoare la Liceul Tehnologic “Petofi Sandor” Dănești, Harghita

 

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

Creaţi-vă gratuit propriul site web

mailto:balintannamaria@yahoo.com
http://www.webgarden.ro/


1/11/2020 Numarul Curent - Educatiaazi

https://educatiaazi.wgz.ro/meniu/numarul-curent 163/169

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.
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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.

 

Bibliografie:

Burke Walsh, K, (1998), Crearea claselor orientate după necesităţile copiilor de 8-9-10 ani, CEDP Step by Step, Bucureşti;

Burke Walsh, K., (1998), Predarea orientată după necesităţile copilului, CEDP Step by Step, Bucureşti;

Cerghit, I., (2003), Sisteme de instruire alternative şi complementare, Editura Aramis, Bucureşti;

Dictionnaire actuel de l’ education, 1993

Herseni, I., (2006), Alternativa educaţională Step by Step şi calitatea în educaţie, în

Legea Învățământului, Legea nr. 84/1995

 Daniela Găbăroi

e-mail: danielagabaroi@yahoo.ro

telefon 0755 709 383

Școala Gimnazială Grajduri, Jud. Iași

 

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,
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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

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
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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.
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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.
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            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.

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.

 

Bibliografie:

BOGDAN, N.A., Orașul Iași. Schițe istorice și administrative, Iași, 1904.

CLOȘCĂ, Constantin, Iași. Intinerar cultural istoric, Iași, 1991.

LASCU, N. , Epoca regulamentară și urbanismul. Câteva considerații generale, în Historia Urbana", tom nr.2, București

Creaţi-vă gratuit propriul site web

http://www.webgarden.ro/


1/11/2020 Numarul Curent - Educatiaazi

https://educatiaazi.wgz.ro/meniu/numarul-curent 168/169

Daniela Găbăroi

e-mail: danielagabaroi@yahoo.ro

telefon 0755 709 383

Școala Gimnazială Grajduri, Jud. Iași

 

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
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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.

 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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