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Sindromul Burnout: cauze, simptome, manifestări

 

Rezumat: Sindromul burnout, este boala muncii în exces, care afectează tot mai multe persoane. Sindromul burnout: 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

Sindromul Burnout sau sindromul de epuizare profesională este o stare de tensiune profundă. Acesta se evidențiază prin epuizare fizică, emoțională și psihică.

Implementarea termenului ”burnout” a fost realizată de psihologul de origine americană Herbert Freudenberger, în anul 1974. Acesta a evidențiat că prezența sindromului

Burnout este caracteristică mediilor profesionale foarte solicitante, precum medici, profesori, asistente etc. Cu toate acestea, sindromul poate apărea la orice individ ce

profesează într-un domeniu solicitant, unde nivelul de stres este ridicat.

Sindromul Burnout se manifestă ca reacție la stresul cronic. Stresul este o stare de tensiune, de disconfort, care apare ca urmare a prezenței unor agenți afectogeni, a

dificultății sau chiar a imposibilității găsirii unei soluții. Printre simptomele definitorii ale stresului se enumeră: dureri de cap, tulburări de somn, scăderea capacității de

concentrare și de memorare, oboseală, tulburări gastrointestinale, anxietate etc. Prin recunoașterea acestor simptome, apariția sindromului Burnout ar putea fi stopată.

Ce este efectul burnout? Fenomenul de „burnout” este greu de definit și de identificat, în special pentru că are manifestări similare cu cele ale depresiei. Totuși,
efectele burnout-ului tind să se limiteze la viața profesională, în timp ce depresia este o stare generalizată.

            Stadiile sindromului Burnout. Etapele premergătoare instalării sindromului Burnout nu sunt pe deplin elucidate. Studii realizate de diferiți cercetători au evidențiat

etape distincte. Acestea pot varia de la un individ la altul și nu este obligatorie prezența tuturor. Așadar, unii cercetători au conturat următorele stadii:

1. 

Entuziasmul ideal: este caracteristic persoanelor aflate la începutul carierei și care depun un efort mare, cu speranța obținerii unor recompense proporționale cu acesta.

2. 

Stagnarea ineficientă: este stadiul definit prin numeroase cerințe la locul de muncă, mediu solicitant, dar și prin diminuarea entuziasmului angajatului și dorința acestuia de a
se dezvolta și pe alte planuri (exemplu: planul familiar).

3. 

Sentimentul de frustrare: se remarcă prin apariția tulburărilor fizice (dureri de cap, migrene, tulburări de somn, tulburări gatrointestinale etc.), dar și prin scăderea interesului
pentru actvitățile desfășurate la locul de muncă.

4. 

Apatia plină de dezamăgire: este etapa în care sentimentul de frustrare predomină, iar singura motivație este cea financiară.

Cauzele sindromului Burnout. Cauzele care conduc la apariția acestui sindrom sunt împărțite în două categorii: cauze externe și cauze interne. Printre cauzele externe se

enumeră volumul mare de muncă, suprasolicitarea, prelunirea programului de lucru, mediul de lucru, lipsa suportului familiar și social. Cauzele interne constau în dorința

obsesivă de perfecțiune, rezistență scăzută la stres, relaxare și odihnă insuficiente, lipsa încrederii în sine etc.

Cei predispuși la a dezvolta acest sindrom sunt cei care au dorința exagerată de performanță, incapacitatea de refuza, stima de sine scăzută, dorința de a se afirma și de

a fi remarcați. Un risc ridicat îl au femeile, de vârstă mijlocie.

Nu există doar o cauză care generează apariția epuizării, de obicei la baza acesteia se află un cumul de cauze, cele mai importante dintre acestea par a fi cele de natură

internă, cu implicații sociale.
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Burnout - cauze

1. 

legate de locul de muncă

                                                                                                                                                                                                                                    

lipsa recunoașterii și recompensării

muncii                                                                                                                                                                                                                                         

senzația și lipsa de control asupra activității proprii

așteptări neclare din partea angajatorului

desfășurarea unor activități monotone, repetitive  

lucru sub presiune constantă                                                                                

                                                                                                                                                                                

presiunea timpului și program

prelungit                                                                                                                                                                                                                        

                      

evenimente cu impact emoțional

negativ                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                     

2. 

legate de stilul de viață   

                                                                                                                                                                                                                                          

insuficiența timpului

liber                                                                                                                                                                                                                                     

                                  

insuficiența implicării în  activități relaxante  

nerespectarea timpului de somn                                                                                                                                          

                                                                                                                   

lipsa suportului social și familial                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. 
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legate de personalitate                                                                                                                                                                                                  

perfecționismul și nevoia de a ține controlul                                                                                                                              

                                                              

așteptarea de recompense imediate                                                            

stabilitate emoțională scăzută 

capacitate slabă de adaptare                                                     

neîncredere în sine                               

Simptomele sindromului Burnout

Sindromul Burnout se caracterizează prin depersonalizare, reducerea realizărilor personale și prin extenuare emoțională. Depersonalizarea are efecte negative asupra

relațiilor sociale, individul poate deveni agresiv verbal sau apatic.  Extenuarea emoțională face referirea la stările de indiferență, de neglijență, de secătuire emoțională,

pierderea interesului pentru diferite activități. Reducerea realizărilor personale se manifestă prin tendințe de subapreciere, senzația de incapabilitate în realizarea sarcinilor,

scăderea performanței la locul de muncă.

Alte simptome specifice sindromului Burnout sunt: oboseală permanentă, lipsa motivației, tulburări de somnului, dureri de cap, dureri musculare.

Principalele manifestări ale burnout-ului includ:

1. 

Extenuare. Persoanele afectate se simt secate de energie, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional. De asemenea, au dificultăți în a se concentra și a-și îndeplini

sarcinile de muncă.

2. 

Sentimente de alienare. Indivizii expuși la burnout devin frustrați cu locul lor de muncă și cu colegii de serviciu. Acest lucru îi face să dezvolte o atitudine cinică și să se

distanțeze emoțional de activitatea lor;

3. 

Scăderea performanțelor. Din cauza atitudinii negative și a imposibilității de a se concentra, performanțele la locul de muncă au de suferit.

„persoana poate începe să neglijeze sarcinile de serviciu, să fie din ce în ce mai critică în raport cu mediul de lucru, absentează nemotivat și, în general, are o stare

emoțională negativă în cea mai mare parte a timpului. În sinea sa, angajatul afectat de burnout simte că nu este suficient de bun, că orice efort al său este în zadar”.

Majoritatea experților sunt de acord cu faptul că burnout-ul nu este un diagnostic la care o persoană poate ajunge singură. Ei recomandă ca atunci când o persoană

suspectează că ar putea suferi de burnout să consulte un psiholog sau psihoterapeut. Acesta o va ajuta să identifice cauza stresului și să elimine din diagnostic afecțiuni mai

grave, precum depresia.

 
Profesiile cele mai predispuse la burnout

În general, burnout-ul este asociat cu joburile care implică sarcini repetitive, un mediu de lucru stresant cu deadline-uri. Deși acești factori favorizează apariția efectului de

burnout, ei nu sunt singurii vinovați. Interacțiunea constantă cu clienții, programul de lucru haotic și conflictele între colegii de muncă pot avea efecte la fel de nocive.

„sindromul burnout a ajuns să fie privit ca boala profesională a omului modern. este un fenomen care afectează un procent semnificativ din populația activă. estimările la

nivel global arată că jumătate dintre adulți se simt copleșiți de volumul mare de sarcini de la locul de muncă”.

1. Medicii. Activitatea zilnică a medicilor presupune luarea unor decizii cu un impact major asupra vieții altor persoane. Așa că este ușor de înțeles de ce această categorie

profesională este supusă la cel mai mare risc de burnout.

Programul lung de muncă, teama de a nu lua decizii greșite, epuizarea psihică și emoțională sau interacțiunea cu pacienții pot avea consecințe dezastruoase asupra sănătății

psihice a medicilor. În plus, riscul de malpraxis la care se supun anumite categorii medicale, în special chirurgii, reprezintă o sursă de stres în plus.
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2. Profesorii. Profesorii sunt supuși la una dintre cele mai mari rate de burnout dintre toate profesiile publice, potrivit publicației THE Journal. Acest lucru este cauzat de

condițiile slabe de muncă, nivelul ridicat de stres emoțional și de salariile nesatisfăcătoare. Cei mai afectați par a fi profesorii mai tineri de 30 de ani. Aceștia au șanse cu

51% mai ridicate să părăsească profesia decât colegii lor veterani.

3. Avocații. Poate fi greu de crezut că o persoană care a absolvit cu succes Facultatea de Drept și a trecut examenul de Barou va fi nevoită să renunțe la această profesie
după câțiva ani. Totuși, fenomenul este des întâlnit la nivel mondial.

Potrivit datelor Asociației Americane de Barou, majoritatea avocaților care decid să părăsească profesia citează numeroase motive. Printre ele se numără: programul haotic

de muncă, presiunea mare de a excela, stresul psihologic și emoțional exercitat de clienți și natura plictisitoare a profesiei.

4. Contabilii. Unele dintre principalele cauze ale efectului de burnout sunt activitatea repetitivă și fluctuația volumului de muncă. Contabilii se confruntă cu ambele probleme.
Acest domeniu de activitate presupune multe ore petrecute efectuând sarcini monotone. În plus, volumul de muncă crește drastic în timpul închiderii de an. De asemenea,
contabilii trebuie să fie mereu alerți și se confruntă constant cu deadline-uri.

Potrivit site-ului de specialitate LedgerLink, contabilii care activează în sectorul privat lucrează în medie 50 de ore pe săptămână, iar numărul de ore lucrate crește odată cu

avansarea în funcție.

5. Lucrătorii comerciali. Pentru majoritatea profesiilor predispuse la efectul burnout, un numitor comun este interacțiunea cu „clienții”. Pentru mulți, aceasta poate fi cea
mai extenuantă parte a jobului.

Acest lucru este valabil mai ales în cazul lucrătorilor comerciali. Ei trebuie să comunice eficient cu consumatorul, indiferent de situație, pentru a asigura vânzarea

produsului. Apoi se adaugă sarcini monotone precum întocmirea rapoartelor de vânzări sau verificarea și actualizarea stocului.

Concluzii

Sindromul Burnout este o afecțiune caracteristică perioadei actuale, din ce în ce mai des întâlnită în variate domenii profesionale. O abordare pasivă  a acestui

sindrom atrage agravarea stării de sănătate. Prevenirea, precum și tratarea acestuia trebuie abordate cu atenție deosebită. Pentru diminuarea cazurilor de sindrom Burnot,

este necesară restabilirea echilibrului dintre cerințele și resursele locului de muncă, precum și implementarea tehnicilor de organizare și de comunicare eficientă.

 

Sanda-Păduraru Elena

e-mail: paduraru.elena19@yahoo.com

 Liceul Tehnologic “Gheorghe Ionescu- Sisești”, com. Valea Călugărească, jud. Prahova

 

Oportunitatea şcolarizării copiilor cu C.E.S. în învăţământul de masă

 

Rezumat: Integrarea copiilor cu C.E.S. este una dificilă și trebuie făcută treptat. Fiecare copil merită sa aibă o șansă, pentru a fi utili societății, în care trăiește . Trebuie

să existe soluții concrete pentru integrarea lor. În alte condiții, vor fi cetățeni cu un viitor incert.

 

Cuvinte cheie: C.E.S., invățământ de masă, învățământ special, integrare;

 

             Din ce în ce mai mulţi copii cu dificultăţi de învăţare, recunoscuţi sau nu în mod oficial ca având nevoi speciale de educaţie, învaţă în şcolile obişnuite din

sistemele de educaţie europene. Copii care acum doar câţiva ani ar fi fost orientaţi fie în învăţământul special şi ar fi avut un curriculum special, învaţă astăzi alături de

colegi obişnuiţi, urmând un curriculum foarte apropiat de al acestora.

            Este o realitate ce merită să fie analizată. Elevii cu C.E.S. – fie că este vorba despre copiii cu dificultăţi uşoare de învăţare, cu sindrom Down sau cu deficienţe

locomotorii – au mai mult ca oricând posibilitatea de a fi acceptaţi într-o instituţie de învăţământ de masă.

            Ideea că elevii cu cerinţe educaţionale speciale trebuie să petreacă alături de colegii lor cât mai mult timp posibil, inclusiv în ceea ce priveşte experienţa parcursului

şcolar, este mai recentă decât putem crede. Acest principiu a fost promovat în mod oficial, la începutul anilor ’90, în S.U.A. prin Legea Educaţiei Persoanelor cu Dizabilităţi

(Individuals with Disabilities Education Act, 1990).

            Raportul Agenţiei Europene pentru Dezvoltare în Educaţia cerinţelor Speciale indică faptul că problemele de natură comportamentală, socială, emoţională reprezintă

principalele provocări pentru şcolarizarea copiilor cu CES în învăţământul de masă. Problematica şcolarizării acestei categorii de elevi reprezintă o dimensiune a diversităţii

unei clase şi principala provocare pentru activitatea didactică astăzi. Astfel, condiţiile pe care învăţământul de masă trebuie să le îndeplinească pentru a include cu succes 

elevii cu CES se referă la : a.motivaţia cadrelor didactice de a crea un mediu incluziv în clasa de elevi şi de a-i apropia pe elevi, ca grup; b.cunoştinţe, deprinderi şi expertiză

din partea cadrelor didactice pentru lucrul cu copii cu CES, abordări, resurse pedagogice adecvate şi de timp; c. sprijin acordat cadrelor didactice atât din partea conducerii

şcolii, cât şi din partea altor instituţii; d. cooperarea strânsă cu părinţii copiilor cu CES, esenţială pentru o incluziune reuşită; e. un set de politici relevante, care să permită

dezvoltarea unui cadru adecvat şi utilizarea flexibilă a resurselor.

        La nivelul clasei de elevi şi al practicilor este esenţial ca orice unitate de învăţământ din sistemul de masă care şcolarizează copii cu CES să se asigure că sunt

îndeplinite condiţiile următoare: fiecare profesor primeşte sprijin din partea colegilor, dar şi a personalului specializat din afara şcolii; copiii cu CES, alături de colegii lor, sunt

implicaţi în activităţi de învăţare în grup, învăţare prin cooperare, adaptarea conţinuturilor, sarcinilor de învăţare şi strategiilor de evaluare, cât şi gruparea eterogenă;

dezvoltarea unor planuri de intervenţie personalizate, monitorizarea atentă a progresului şi rezultatelor elevilor cu CES.[1]

          În afara practicilor de la nivelul clasei, se poate remarca faptul că, prin abordarea incluzivă, unităţile şcolare trebuie să facă mai bine ceea ce fac în mod obişnuit,

introducând totodată o serie de schimbări şi chiar inovaţii în activitatea lor curentă şi alocând resurse speciale (umane, materiale, de timp) în acest sens. Raportul citat

indică faptul că majoritatea şcolilor care au un grad ridicat de autonomie tind să acorde o atenţie mai redusă problemei integrării copiilor cu CES în învăţământul de masă,

https://thejournal.com/articles/2011/11/03/teacher-burnout.aspx
mailto:paduraru.elena19@yahoo.com
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din diferite raţiuni, printre care îngrijorează că o astfel de decizie ar afecta imaginea organizaţiei prin asocierea cu serviciile furnizate de o unitate de învăţământ specială. De

asemenea, studiile recente arată că unităţile şcolare de dimensiuni mai mici sunt mult mai puţin pregătite să atragă resursele necesare şcolarizării acestei categorii de elevi,

resursele atrase de o astfel de organizaţie fiind departe de a fi suficiente prin această misiune.

            Pe de altă parte, merită să investigăm în profunzime opiniile elevilor, părinţi, profesori, personal de sprijin, reprezentanţi ai echipei manageriale etc. . Deşi punctuale

opiniile acestora, experienţele personale, la clasă sau acasă, pot oferi argumente solide , la o parte din răspunsurile pe care le căutăm. Părinţii şi profesorii consideră

şcolarizarea în învăţământul special ca nefiind în interesul copiilor cu CES. Pornind de la realitatea sistemului românesc de învăţământ , parcursul şcolar în aceste unităţi

este considerat în sine puţin stimulativ şi motivant, promovând un standard diferit, perceput de aceşti elevi ca fiind mai scăzut încă de la primele experienţe de învăţare într-

un astfel de mediu. Indiferent de calitatea activităţilor de învăţare în care este implicat , un copil care învaţă într-o şcoală specială va avea sentimentul că este special în sens

negativ : diferit faţă de ceilalţi, inferior acestora, datorită unui handicap, deficienţelor sau dizabilităţilor pe care le prezintă. Astfel este afectată negativ imaginea de sine,

încrederea în propriile competenţe şi implicit, motivaţia pentru învăţare. Sub o formă diferită, aceeaşi situaţie apare şi în cazul şcolarizării în învăţământul de masă. Unii

colegi consideră că sarcinile de învăţare diferite sau asistenţa suplimentară primită din partea profesorului de sprijin reprezintă indicatori ai unui grad de inferioritate,

neacceptând măsurile de discriminare pozitivă . Totuşi, o atmosferă pozitivă şi o cultură a incluziunii pot inversa această stare de fapt, iar dezvoltarea sentimentului

apartenenţei la un grup având un impact pozitiv foarte important asupra parcursului şcolar al copiilor cu CES.

          Majoritatea elevilor şi părinţilor acestora consideră că experienţa în şcoala obişnuită. la care merg şi ceilalţi colegi este cea mai importantă formă de integrare, o

garanţie pentru acceptarea socială de mai târziu. Experienţa interrelaţionării cu ceilalţi colegi este, pentru copiii cu CES, la fel de importantă ca progresul şcolar, situaţiile de

marginalizare, etichetare fiind principalii indicatori ai unei integrări eşuate.

            În general, profesorii sunt încrezători că că vor fi rezultate bune de integrare a copiilor cu deficiente reduse sau medii în învăţământul primar. Şansele unei integrări

reuşite scăzând direct proporţional cu gradul de complexitate a cerinţelor speciale. Există însă semnale pentru solicitare de asistenţă suplimentară, în special pentru elevii cu

tulburări comportamentale, în aceste situaţii manifestându-se explicit şi atitudini de excluziune din partea profesorilor.[2]

           Majoritatea reprezentanţilor ISJ-urilor consideră că integrarea copiilor cu CES are un impact benefic pentru copil şi colegii lui. Nu pentru toate categoriile de copii ar

putea avea efecte benefice. Politicile de incluziune sunt departe de a fi puse în practică cu succes.

           Numeroşi practicieni atrag atenţia că această tendinţă poate avea, ca în cazul şcolarizării elevilor cu CES în învăţământul special, excesele sale. În încercarea de a

respecta principiul non-discriminării, şanselor egale, unele autorităţi de decizie ajung să orienteze spre învăţământul de masă toţi copiii cu CES, astfel încât copiii cu

deficienţe de dezvoltare sau dizabilităţi severe ajung să urmeze curriculumul naţional şi să primească o asistenţă psiho-pedagogică disproporţionat mai redusă în comparaţie

cu nevoilor individuale. Aplicat în masă, fără a lua în considerare situaţia specifică a elevului şi fără a adapta / oferi resursele educaţionale necesare, principiul incluziunii

poate avea şi efecte nedorite, după cum au subliniat o parte dintre actorii investigaţi în cadrul cercetării noastre. Această eroare, dublată de tendinţa din rândul părinţilor de a

evita şcolarizarea în învăţământul special, indiferent de natura dificultăţii de învăţare a copilului lor, determină cazuri de neadaptare şi eşec şcolar.

           Putem spune că în mod ideal, o combinaţie a celor două tipuri de şcolarizare ar fi de preferat. Astfel, un copil cu deficienţe ar trebui să aibă şansa de a putea studia

într-o şcoală obişnuită, cu profesori bine pregătiţi şi să poată avea acces, oricând este nevoie, la servicii specifice oferite de învăţământul special.

          Pentru anumiţi copii, şcolarizarea în învăţământul special este cea mai bună opţiune, barierele din sistemul de masă fiind deocamdată, extrem de dificil de depăşit. Cu

siguranţă, incluziunea nu este o ştiinţă exactă, iar în situaţiile în care aceasta nu funcţionează, este nevoie de o reconsiderare a opţiunilor. Poate cea mai importantă

constatare a procesului de şcolarizare a copiilor cu CES în învăţământul de masă este aceea că , aceştia au nevoie de o întreagă echipă de cadre didactice şi personal de

sprijin, care să asigure un complex de servicii educaţionale şi non-educaţionale . Unităţile de învăţământ de masă trebuie să conştientizeze şi să pună în aplicare această

lecţie dacă îşi doresc să creeze cu adevărat un mediu incluziv, în care elevii cu deficienţe să poată să-şi atingă potenţialul maxim . Personalul didactic care predă în şcoli

este puţin pregătit pentru această misiune complexă, atât din lipsă de experienţă şi cunoaştere a cerinţelor educative speciale, cât şi din lipsă de practică în participarea la o

astfel de muncă de echipă. Profesorii de sprijin au rar ocazia să interacţioneze şi cu ceilalţi copii, astfel încât predarea în echipă să stimuleze învăţarea în echipă şi

dezvoltarea sentimentului de apartenenţă la grup a copiilor cu CES.[3]

      În domeniul legislativ se remarcă o varietate de legi şi reglementări elaborate atât la nivel naţional, cât şi internaţional, având ca scop stabilirea unui cadru privind situaţia

şi drepturile persoanelor cu cerinţe educative speciale.

      În implementarea unor politici de integrare a copiilor cu CES în învăţământul de masă din România, au existat o serie de etape distincte. Aceste etape au fost necesare

pentru a asigura reorganizarea sistemului de învăţământ special şi au constat în : aprobarea metodologiei de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale pentru

această categorie ţintă, stabilirea unor măsuri de ameliorare a metodologiei de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale de sprijin pentru copii cu CES, asigurarea

condiţiilor de calitate a educaţiei etc. . De asemenea, se poate constata faptul că politicile educaţionale din ultimii ani au avut în vedere promovarea unor masuri care să

abordeze diferite aspecte specifice integrării copiilor cu CES în şcolile de masă: resurse umane, curriculum şi resurse educaţionale, context instituţional, resurse materiale şi

financiare, identificarea copiilor cu CES şi monitorizarea acestora.

         În vederea asigurării unei deschideri a şcolii româneşti către incluziunea diferitelor grupuri ţintă – inclusiv copii cu CES – şi pentru a dezvolta o cultură incluzivă la

nivelul acestora, se remarcă o serie de strategii şi programe, care au fost elaborate şi coordonate atât la nivelul organismelor guvernamentale, cât şi a celor

neguvernamentale: Strategia Naţională, Acţiunea Comunitară, Programul Împreună, în aceeaşi şcoală, Proiectul Phare, Twining Light, Accesul la educaţie a grupurilor

dezavantajate, Proiectul Drepturile mele sunt drepturile tale, Proiectul pentru educaţia inclusivă, Proiectul pentru reforma educaţei timpurii etc. . Cu toate acestea, unul

dintre punctele slabe identificate în cadrul prezentului studiu este absenţa unei strategii pe termen mediu şi lung, unice la nivel naţional, privind situaţia persoanelor cu

dizabilităţi, implicit cu a copiilor diagnosticaţi cu CES.

           Numărul copiilor cu CES integraţi individual în şcolile de masă nu constituie obiect al statisticilor naţionale (realizate de Institutul Naţional de Statistică), aceste

informaţii apar numai în unele raportări ale MECTS pe baza datelor solicitate punctual de la inspectoratele şcolare judeţene. Aceste statistici nu par a fi considerate o

prioritate, nefiind bază pentru acordarea la nivel naţional a resurselor financiare sau umane. Uşoara creştere de la un an la altul a numărului de copii cu deficienţe din

învăţământul de masă este determinată nu atât de frecvenţa mai ridicată a situaţiilor de CES, cât mai ales de numărul mai mare de copii care au obţinut certificat de

expertiză şi orientare şcolară în ultimii ani şcolari, pentru a beneficia de serviciile de sprijin .

          Numărul de copii cu deficienţe integraţi în şcolile de masă este mai scăzut în mediul rural – în aceste zone există mai puţine oportunităţi, respectiv mai puţine şanse

de a obţine certificat CES.[4]
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           Şcolile creează puţine situaţii educaţionale în care activităţile de sprijin pentru copii cu CES sunt organizate în timpul orelor de curs, în cadrul clasei de elevi. Aceste

situaţii nu sunt valorizate ca reale oportunităţi de învăţare, parteneriatul dintre cadrul didactic şi profesorul de sprijin fiind cvasiinexistent – cadrul didactic lucrează cu toată

clasa, iar profesorul de sprijin doar asistă sau are activităţi numai cu copii cu CES.

            Cel mai adesea, activităţile de sprijin pentru copii cu CES se organizează în timpul orelor de curs, prin separarea copiilor cu CES de restul clasei de elevi. Această

modalitate de organizare a devenit preferată, considerată a avea avantaje majore atât pentru copilul cu CES, cât şi pentru colegii de clasă şi nu în ultimul rând pentru

profesor.

             Organizarea activităţilor de sprijin cu copii cu CES după orele de curs nu pare a fi o soluţie pentru şcoala românească, în lipsa unor măsuri corespunzătoare de

susţinere  - program şcolar flexibil, spaţiu adecvat, hrană pentru copii etc - .

             În condiţiile în care numărul elevilor cu deficienţe alocat unui profesor cu deficienţe este ridicat în cele mai multe şcoli acesta lucrează concomitent cu mai mulţi

copii cu CES, în grup şi desfăşoară mai puţine activităţi individuale cu aceştia. În condiţiile în care nivelurile de pregătire şi problemele de dezvoltare psiho-fizică sunt foarte

diferite de la un caz la altul, eterogenitatea grupului determină dificultăţi în activitatea didactică.

            Resursa timp alocată copiilor cu CES este considerată a fi insuficientă, raportat la nevoile acestora, atât din cauza solicitărilor impuse de curriculum, cât şi din

cauza numărului redus de posturi de profesor de sprijin finanţate la nivel judeţean.

           Lipsa unei formări a cadrelor didactice în domeniul lucrului cu copii cu CES, precum şi lipsa unui feedback de specialitate reprezintă unul dintre aspectele critice

care au revenit constant în discuţiile cu profesorii. La aceasta se adaugă lipsa unor materiale didactice de sprijin şi a resurselor informaţionale referitoare la munca cu copii

cu CES, care să ofere exemple de bună practică şi recomandări metodologice.

           Acest context determină utilizarea unor strategii educaţionale alese cel mai frecvent pe bază de încercare şi eroare, pe bază de intuiţie, simţ pedagogic sau exemple

ale colegilor. În aceste situaţii eforturile cadrelor didactice sunt resimţite şi mai puternic .

           Între raportarea la evoluţia proprie sau la norma de grup opiniile cadrelor didactice privind capacitatea de progres şcolar al copiilor cu deficienţe sunt variate.

Majoritatea consideră că orice copil cu CES poate face progrese în cadrul şcolii de masă, în special în aria socializării, a comunicării şi a creşterii încrederii în sine. Alte

cadre didactice au mai degrabă o atitudine sceptică sau chiar fatalistă cu privire la progresul pe care le pot înregistra copiii cu CES, construit adesea pe aşteptări personale

prea ridicate sau pe unele experienţe didactice fără succes, determinate de ideea necesităţii unei şcoli competitive şi elitiste.

         În lipsa unei formări de specialitate privind lucrul cu copii cu deficienţe, multe cadre didactice întâmpină dificultăţi în evaluarea acestei categorii de copii şi

subapreciază raportarea evaluării lor la progresul personal, în favoarea normei de grup sau a standardelor generale. Astfel, evaluarea este adesea bazată pe criterii subiective

şi este considerată ca o simplă atitudine de indulgenţă faţă de copiii cu CES.

          Diferenţierea aplicată în evaluarea copiilor cu CES determină uneori situaţii problematice sau atitudini critice în clasa de elevi chiar în rândul elevilor cu CES.

           Integrarea copiilor cu deficienţe în învăţământul de masă pune sub semnul [5]întrebării repetenţia ca „soluţie” în cazul în care aceştia nu fac faţă cerinţelor şi nu

depun eforturi în acest sens. Profesorii apreciază pozitiv că elaborarea PIP – urilor dă şansa situaţiilor de repetenţie, la care copii cu CES ar fi fost condamnaţi din start în

lipsa adaptări curriculare. De altfel, cazurilede copii investigate în şcolile cuprinse în cercetare evidenţiază că o parte din cei care nu au avut certificat în primii ani de

şcolarizare au trecut deja prin experienţe de repetenţie.[6]

        Începând din anul 2004, au loc o serie de schimbări majore în politica educaţională românească care au avut ca scop promovarea principiilor educaţiei incluzive şi a

accesului la educaţie pentru toţi copiii.

        Alocarea de profesori de sprijin la nivel de şcoală este încă însuficientă în raport cu numărul de elevi cu deficienţe, iar ca urmare aceştia au disponibilităţi reduse de

timp pentru realizarea tuturor activităţilor care rezultă din atribuţiile ce le revin.      

        Nivelul de pregătire al cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în şcolile integratoare este încă nesatisfăcător sau relativ satisfăcător, aceştia deţinând

competenţe limitate în sfera educaţiei incluzive şi în abordarea eficientă a copiilor cu cerinţe educative  speciale, pe care îl recunosc atât profesorii cât şi inspectorii pentru

învăţământul special şi special integrat.

      Se constată un nivel scăzut de corelare între conţinutul ofertei de formare (mai mult teoretic decât practic –aplicativ pe teme generale etc.) şi nevoile personalului

didactic (dezvoltarea competenţelor de adaptare a conţinuturilor la dificultăţile de învăţare a elevilor, a competenţelor de comunicare şi relaţionare cu copii cu CES ş.a.  ). În

majoritatea cazurilor reprezentanţii inspectoratelor şcolare cred că oferta este limitată.

        În absenţa unor sisteme coerente de evaluare a impactului programelor de formare asupra activităţii profesorilor, cele mai multe dintre informaţiile pe care le deţin

inspectorii şcolar provin de la activitatea acestora de zi cu zi la şcolile unde lucrează.  [7]

        În vederea obţinerii unei calificări şi a integrării în viaţa activă a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, M.E.C.T.S. şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei

Sociale, organizează ateliere protejate. 

       La absolvirea învăţământului special, M.E.C.T.S. colaborează cu M.M.F.P.S. şi cu alte organisme guvernamentale sau nonguvernamentale în vederea integrării în viaţa

activă, potrivit calificării obţinute şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. [8]

        Consider că integrarea copiilor cu C.E.S. este una dificilă și trebuie făcută treptat. Fiecare copil merită sa aibă o șansă, pentru a fi utili societății .
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Rolul mass-mediei în prevenirea rasismului și xenofobiei

 

Rezumat: Mass-media are o putere imensă în societățile democratice, deoarece formează modul în care oamenii percep lumea și ceea ce consideră aceștia că este

important. Mass-media din zilele noastre joacă un rol remarcabil în crearea și formarea opiniei publice și în consolidarea societăților. Acest articol reflectă rolul mass-

mediei în modelarea opiniei publice și a politicilor în general, cu accent special pe situația imigranților si refugiaților.

 

Cuvinte-cheie: mass-media; imigranți; refugiați; rasism; xenofobie

 

1. Introducere

În calitatea acesteia de al patrulea pilon a democrației, împreună cu judiciarul, executivul și legislativul, mass-media de astăzi are un rol atotcuprinzător, acela de a acționa

împotriva injustiției, opresiunii, nelegiuirilor și prejudecăților din societatea noastră. Democrația impune participarea activă a cetățenilor. În mod ideal, mass-media ar trebui

să mențină cetățenii angajați în activitatea de guvernare, informând, educând și mobilizând publicul. Mass-media poate promova democrația, printre altele, prin educarea

votanților, protejarea drepturilor omului, promovarea toleranței în diverse grupări sociale, și asigurarea desfășurării activității guvernelor în condiții transparente şi

responsabile.[1] Dar mass-media poate juca un rol pozitiv în societățile democratice, doar dacă există un mediu care să permită acest demers. În acest context, mass-

media, ca metodă de comunicare în masă, poate avea atât un rol negativ, cât și un rol pozitiv, pe baza modului cum este utilizată, deoarece prin ea însăși este un mijloc

neutru și așa ar trebui să fie: nepărtinitoare și imparțială.

Totuși, nu așa se întâmplă în lumea reală, în special odată cu emergența mediilor de socializare și cu modul în care ajunge informația la indivizii din întreagă lumea, printr-o

simplă platformă, ca telefonul mobil, spre deosebire de mass-media tradițională. Să mai adăugăm și că indivizii au evoluat de la a fi doar simpli consumatori media, devenind

producători, creatori și coordonatori de informații, având, prin urmare, noi modele de participare, care interacționează cu cele tradiționale, ce ar putea fi potențial nocive, în

special atunci când ne dăm seama că majoritatea activiștilor din mediile de socializare nu au o formare corespunzătoare referitoare la principiile de producere a informațiilor

din mass-media, jurnalismului profesionist și principiilor etice. Se schimbă și strategiile de educare, în mod corespunzător, de la facilitarea recepției critice a mesajelor

mediatice, astfel încât să includă promovarea creativității în mass-media şi a standardelor etice, în timp ce se menține respectul pentru libertatea de expresie. Emergența

noilor tehnologii și a mediilor de socializare poate juca un rol important în combaterea urii și în încurajarea incluziunii sociale.

Mass-media, atât cea tradițională, cât și cea modernă, prin mediile de socializare, reprezintă un mijloc puternic de educare a populației din întreagă lumea; un scurt clip

video, pe orice temă dată, poate fi mai informativ decât o oră de curs pe același subiect. În acest sens, jurnaliștii și producătorii de conținut mediatic sunt educatori, dar

într-un mediu mai deschis, unde mesajele se trimit de obicei într-o singură direcție, fără feedback și fără a le pune sub semnul întrebării și a le pune în discuție, iar

receptorii sunt înclinați să accepte acele mesaje bazându-se pe integritatea și profesionalismul celor care au produs conținutul mediatic.

 

2. Analiza de context şi Expunerea Problemei

 

Începută în anul 2014, cu peste 200.000 refugiați și imigranți care fugeau spre Europa în căutare unui viitor mai sigur, problema refugiaților și a imigranților s-a confruntat

cu diverse răspunsuri, lăsând până acum atât publicul, cât și mass-media împărțite. Observând rasismul și xenofobia din mass-media, în anul 2015, Organizația Națiunilor

Unite a întocmit un raport referitor la modul în care criza refugiaților și imigranților din Uniunea Europeană (UE) este tratată în mass-media. Rezultatele raportului au fost

mai degrabă eterogene, pentru că autorii au observat o acoperire mediatică mult mai bună în Italia sau Suedia, în comparație cu Spania sau Marea Britanie.[3]

Astăzi, pe măsură ce Europa s-a obișnuit tot mai mult cu situația refugiaților, mi-am propus, în cadrul acestui articol să analizez două întrebări importante în vederea

clarificării situației actuale referitoare la problemele generate de xenofobie și rasism prin intermediul mass-mediei:

- Care este rolul mass-mediei ca instrument de educare în masă?

- Este posibil ca mass-media să aibă un rol pozitiv în scăderea discursului instigator la ură și a rasismului?

Prejudecățile și dezinformarea, inclusiv diferitele forme de rasism, cum ar fi cele bazate pe culoare și etnie sau cele bazate pe identitatea de gen, împreună cu diferitele

forme de xenofobie au apărut în media modernă încă de la început. Chiar și așa, aceste prejudecăți au devenit o regulă dominantă în ultimii ani.

În zilele noastre, mass-media occidentală, în special din SUA, Europa, Australia și într-o anumită măsură din Canada, încurajează frica și respingerea celor „diferiți”.

Totodată, se constată o creșterea a discursului instigator la ură în mediul online, ceea ce duce la facilitarea mediului necesar grupurilor radicalizate pentru a recruta noi tineri
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excluși de societate.

Dezvoltarea continuă a extremei drepte în UE și America de Nord nu este o fenomen care ar trebui considerat doar nefericit. Cauzele și implicațiile acestuia ar trebui

analizate și studiate pentru a preveni umanitatea să intre într-un alt război mondial care ar fi mai devastator ca precedentele două la un loc.

Mass-media nu este doar un factor major care contribuie la instaurarea și perpetuarea fricii și xenofobiei față de refugiați și musulmani în societățile dezvoltate, creând astfel

un front terorist, uneori mortal, dar are și un rol important în radicalizarea tinerilor care nu cunosc foarte bine celelalte culturi și religii. [4]

Rolul mass-mediei este acela de a prezenta „fapte”, pe măsură ce acestea se produc, în orice domeniu. Mass-media trebuie să fie obiectivă în virtutea distanței față de

faptele prezentate și a relațiilor nepartizane, asigurând o acoperire „echilibrată” prin prezentarea diferitelor laturi ale unei chestiuni, în timp ce, în lumea reală, cea mai mare

parte a mass-mediei şi-a pierdut integritatea și s-a lăsat influențată de afaceri, politică, religie, în special într-un mediu în care atât mass-media tradițională, cât și cea din

mediul online pierd lupta cu marile corporații.

Mass-media, nu numai că este un contribuitor major la xenofobia şi teama față de refugiații și musulmanii din vest, dar are un rol important în radicalizarea tinerilor,

generând astfel un front rasist. Mass-media își joacă acest rol dezumanizând-l şi asociind-l pe celălalt cu toate imaginile și raționamentele care produc teamă și ură la nivelul

indivizilor, în special într-o lumea tehnologizată în care poți ajunge oricând la oricine, printr-o postare online și într-o eră în care conștiința colectivă a populației se află în

punctul cel mai slab.

3. Lecțiile învățate în urma polarizării mass-mediei

Mass-media, în general și mass-media occidentală, în special, nu au prezentat, neapărat, dintr-o poziție corespunzătoare situația imigranților și a refugiaților, în ultimii ani.

Mass-media este polarizată din cauza a trei aspecte majore.

Primul aspect, cel politic, reflectă mentalitatea actuală a politicienilor și conducătorilor care doresc să se adapteze preocupărilor și dorințelor alegătorilor care nu au prea

multe cunoștințe referitoare la situația musulmanilor și la religia acestora. Din cauza lipsei de informare, apare legătura strânsă dintre musulmani și terorism, în ciuda

faptului că majoritatea refugiaților actuali fug de grupurile teroriste. [5] Prin urmare, mass-media în loc să facă eforturi pentru a sensibiliza publicul cu privire la situația

dramatică a refugiaților și a prezenta situația musulmanilor, reducând astfel tensiune, cea mai mare parte a publicațiilor media alimentează această teamă și mai mult.

Al doilea aspect, pentru care mass-media este polarizată, se datorează faptului că publicațiile media care întăresc și răspândesc stereotipurile referitoare la imigranți și

refugiați sunt deținute de mega corporații ce sunt interesate de câștiguri financiare mari și nu de mass-media independentă și obiectivă care este, de obicei, mică și mai puțin

vizibilă și accesată. Această lipsă de echilibru la nivelul puterii creează o disociere între mesaje și sfere de acțiune și de aceea mulți producători și consumatori de media se

bazează foarte mult pe social media pentru a compensa acest dezechilibru.

Al treilea aspect se referă la omogenitatea producătorilor media. De exemplu, mass-media din vest este dominată de bărbați creștini, în timp ce mass-media din țările

islamice este dominată de către bărbații musulmani reprezentând o zona demografică și geografică destul de mare. Astfel, conținutului mediatic îi este greu să se modifice

atunci când producătorii media au opinii similare, iar cealaltă parte a poveștii nu este reprezentată și auzită.

Mass-media are un rol esențial în furnizarea informațiilor publicului. Ținând cont de acest rol, mass-media ar putea fi utilizată în mod corespunzător pentru informarea

corectă a factoriilor de decizie și a oamenilor, în vederea diminuării răspândirii stereotipurilor care înfățișează într-o lumină greșită imigranții și induc rasismul și islamofobia.

Există o neînțelegere profundă referitoare la țările islamice în ceea ce privește diversitatea religioasă, culturală și etnică, mai ales din perspectiva mass-mediei occidentale,

dar și a politicienilor. Nivelul lipsei de cunoștințe referitoare la cultura și religia din regiunile islamice este destul de mare ținând cont de faptul că în era tehnologiei și a

comunicării online fluxul de informații se transmite oriunde. Acest aspect scoate în evidență interesul scăzut față de cunoașterea și înțelegerea altor popoare. Această

abordare ar putea avea la bază anumite motive politice, deoarece unele guverne și figuri politice vor ca populația să aibă o acces doar la unu anumit tip de conținut mediatic.

Mass-media din Uniunea Europeană și America de Nord nu este diversă atât din punct de vedere al acoperirii problemelor de interes la nivel global, cât și a lipsei diversității

personalului mediatic. În felul acesta, conținutul mediatic este unilateral, deoarece nu există o reprezentare din partea altor grupuri, indiferent dacă au altă etnie, religie,

culoare și sex. Această lipsă a diversității reprezintă o formă de prejudecată în sine, care duce la perpetuarea unei alte probleme și mai mari – consolidarea imaginilor

negative despre diferitele grupuri etnice și religioase. Acest comportament va conduce la o mai mare marginalizare a persoanelor ce aparțin unor medii diferite, acesta fiind

unul dintre motivele principale care au stat la baza radicalizării tinerilor născuți și crescuți în țările occidentale.

S-au produs, totuși, unele eforturi și inițiative în vederea combaterii conținutului negativ atât în mass-media tradițională, cât și în cea online. Acest lucru s-a realizat prin

prezentarea mass-mediei sub forma unei platforme comune pentru evidențierea și discutarea opiniilor diferite. Acest demers a încercat să scoată în evidență realitatea prin

furnizarea unor informații corecte publicului.

O altă inițiativă, în care s-a încercat scoaterea mai mult în evidență a laturii umane din fiecare poveste, și mai puțin a diferențelor dintre indivizi, s-a realizat prin dezvoltarea

unor instrumente inovatoare menite să diminueze diferențele culturale și religioase.

4. Acțiunile și perspectivele viitoare

Mass-media, unul dintre factorii cheie din spatele xenofobiei, rasismului și radicalizării, trebuie să fie reorganizată la nivel mondial ca o platformă educațională puternică,

pentru a îndemna guvernele să aibă răspunsuri și strategii mai bune, în vederea neutralizării conținutului mediatic radical, sau cel puțin, pentru a susține publicațiile media

nepărtinitoare. Totodată, ținând cont de faptul că mass-media este o sabie cu două tăișuri care ar putea fi folosită în orice mod, la cel mai înalt nivel internațional, în cadrul

ONU, aceasta ar trebui reprezentată doar ca un instrument de combatere a rasismului, xenofobiei și a radicalizării.

Printre inițiativele guvernamentale se numără și cea referitoare la oferirea unui acces mai bun al tinerilor la comunitățile defavorizate prin intermediul mass-mediei. Aceste

inițiative pot fi implementate și dezvoltate și cu ajutorul ONG-urilor. Unul dintre principalele planuri de acțiune realizabile este cel referitor la sprijinirea inițiativelor jurnalistice

realizate prin intermediul social media. Acest demers este benefic și pentru combaterea extremismului violent prin intermediul mass-mediei. Persoanele predispuse să fie

radicalizate nu urmăresc media tradițională, ci sunt de obicei active pe social media, în acest mod sunt cu ușurință accesate de membrii grupurilor radicalizate. [6]

Inițiativele care ar putea fi luate pentru reducerea xenofobiei, rasismului și a discursului instigator la ură, în general necesită o mulțime de resurse atât în termeni de capital

uman, cât și în termeni de resurse financiare. Aceste resurse sunt uneori mai greu de identificat în unele țări în comparație cu altele, iar calea corespunzătoare, pentru de a

depăși aceste obstacole, este crearea de rețele de schimb și colaborări între membrii diferitelor regiuni. De asemenea, o astfel de colaborare este necesară la nivel

guvernamental, în așa fel încât resursele financiare să se îndrepte mai mult sper aceste proiecte, atrăgând atenția internațională asupra acestei probleme, deoarece, în

prezent, atenția este concentrată asupra crizei umanitare, în timp ce ar trebui să existe o atenție egală în ceea ce privește motivele care stau la baza generării acestei crize.

O altă inițiativa se refera la faptul că jurnaliștii și producătorii de conținut mediatic ar trebuie să fie mult mai expuși la culturile și religiile țărilor din care creează și raportează
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evenimentele. [7] Deși, există schimburi culturale între lumea occidentală și lumea islamică la nivelul multor profesii, în general domeniul mass-mediei nu este încă un punct

de interes, deoarece este considerat un domeniu foarte tehnic și astfel, cunoștințele sunt văzute ca fiind mai importante față de conținut.

Încurajarea și susținerea diversității în mass-media reprezintă elemente esențiale în schimbarea conținutului mediatic și în furnizarea unei viziuni echilibrate asupra

evenimentelor relatate. [8] În acest fel, membrii tuturor comunităților vor fi incluși, fără a exclude astfel, o parte a comunității, care ar putea duce la violență și extremism.
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Studiu de specialitate - Toponimia zonei Motru

 

Rezumat: Orașul Motru a fost înființat în 1966, iar din 2000 este municipiu. Numele orașului este luat de la hidronimul Motru care, conform istoricului C.C. Giurescu,

este  de origine tracică: Mutru sau Mutria, în limba dacă, ar însemna apă limpede, curată.

 

Cuvinte cheie: Motru, Ploștina, toponimie.

 

        Orașul Motru este unul din cele mai tinere orașe din România, construit ca o așezare minieră, pe malul stâng al râului Motru, pe teritoriul fostei comune Ploștina. A

fost înființat, prin Decret al Consiliului de Stat, la 25 mai 1966, iar prin Legea numărul 180, din 18 octombrie 2000, devine municipiu.

        Urmele de viață de pe aceste meleaguri datează din epoca daco-romană și însăși toponimia din zonă demonstrează vechimea acestor așezări. Numele orașului este luat
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de la hidronimul Motru, care, conform istoricului C.C. Giurescu, este  de origine tracică (geto-dacică): Mutru sau Mutria, în limba dacă, ar însemna apă limpede, curată.

[1]Pentru epoca romană, Tabula Peutingeriana,unul din cele mai vechi documente cartografice  din Europa, atestă existența unei așezări numită, Amutria sau Admutrium,

[2] undeva pe cursul râului Motru. Localizarea nu s-a putut realiza cu certitudine, existând mai multe ipoteze. Unii istorici consideră că această așezare era pe

amplasamentul localității Cătune (în apropiere de orașul Motru), alții consideră că ar fi aproape de vărsarea Motrului în Jiu, în zona localității Butoiești (județul Mehedinți).

Singurul indiciu transmis de izvoare este acela că această așezare se afla la trei zeci și șase de mii de pași de Drobeta[3] (actualul oraș Drobeta Turnu Severin).

        O inscripție din anul 100, tăiată în stâncă în zona cazanelor, amintește drumurile construite de romani în zona Olteniei. Dintre ele, două par a se intersecta în zona

noastră: unul pornea de la Dunăre, trecea prin Admutrium spre Pelendava (Craiova) și urca pe valea Oltului, iar un altul lega Drobeta, prin pasul Lainici, de Sarmisegetuza,

trecând prin localitățile de azi Cătune, Rovinari și Târgu-Jiu.[4]

        Tot din epoca romană, ca o dovadă a continuității în locuirea acestei zone, datează micul tezaur descoperit la Leurda în 1964, de către muncitorii de la exploatarea

minieră, cu ocazia săpării unui canal transportor al benzii de cărbune.[5] Muncitorii au descoperit 26 monede de argint, fără alte obiecte sau construcții, ceea ce înseamnă

că ar fi fost în casetă de lemn care ar fi putrezit. S-a constatat că monedele au fost bătute în secolele II-III d.Hr, în timpul împăratului roman Septimius Severus. Din cele

26 de monede, primele datează din anul 196, iar ultimele din anul 251. Cel mai probabil, motivul îngropării acestui tezaur a fost atacurile goților și ale altor populații

migratoare.

        În ceea ce privește toponimia zonei Ploștina, denumirile acestor locuri, vechi nume românești, demonstrează locuirea aacestor meleaguri neîncetat, din epoca daco-

romană, Evul Mediu, până azi: Prigoriu, Cireșu, Matca Ploștinei, Porcașa, Dealul Bisericii, Potângu, Blaju, Podul Becherului, Dealul Surdului, Valea lui Buda, Ogașul lui

Dragă, Ghindarul, Ciobănești etc. Denumirea localității Ploștina a suscitat discuții de-a lungul timpului. Unii autori au înclinat să creadă că denumirea vine de la slavul

plosca, deoarece așezarea localității ar sugera această formă.[6] Însă, după cercetări mai atente, s-a demonstrat că termenul provine din sârbescul ploștina, care

desemnează un teren umed și mocirlos[7], termenul fiind preluat și de DEX. Acest numeapare și pa alte localități din zona Olteniei, mai ales în județul Mehedinți, sugerând

aceeași semnificație de mlaștină sau pământ care se lasă: izvor si pârâu în satul Babaița, care împreună cu Madvelița formează pârâul Pleșuva; mahala a satului Prunișor sau

crac de deal între Șorica și Sfodea (toate în județul Mehedinți).[8] În perioada comunistă, considerându-se că numele satului ar fi de origine burgheză, s-a cerut schimbarea

denumirea din Ploștina în Neteda.[9] Din fericire pentru menținerea tradiției, schimbarea nu s-a produs.

        De-a lungul timpului, zona Ploștina-Motru a consocut numeroase schimbări administrative. Localitatea Ploștina apare menționată la sfârșitul secolului al XIV-lea ca

făcând parte din județul Jaleș, iar între 1450 și 1948, Ploștina a aprținut județului Mehedinți. Reformele administrative de după 1948, care au împărțit țara în regiuni și

raioane, au făcut ca această comună să aparțină raionului Baia de Aramă, până la 1 ianuarie 1964, iar după aceea de raionul Strehaia. Această situație s-a menținut până la 1

martie 1968, când, prin noua reformă teritorial-administrativă, satul Ploștina  a revenit județului Gorj.[10]

        Înainte de construirea orașului Motru, în împrejurimi erau: Comuna Ploștina cu satele Ploștina, Meriș și mahalalele Cireșu și Dealul Pomilor (Porcașa); comuna Horăști

cu satele Horăști, Băzăvani, Brabeți, Pârvănești și Scoarța; comuna Leurda cu satele Leurda și Însurăței; comuna Roșiuța cu satul Roșiuța, cătunul Lupoița și mahalalele

Știrbețu, Cracova și Valea Mare; comuna Lupoaia, căreia îi aparține și satul Râpa. În 1934 satul Meriș (comuna Ploștina) a fost trecut la comuna Broșteni (juețul Mehedinți).

În 1968 au intervenit următoarele modificări: la satul Ploștina a fost înglobată mahalaua Cireșu; la comuna Samarinești a fost trecut satul Băzăvani; satele Brabeți, Pârvănești

și Scoarța au fost înglobate la satul Horăști, mahalalele Știrbețul, Cracova și Valea Mare la satul Roșiuța; satul Lupoaia a fost trecut la comuna Cătunele; satele Dealul

Pomilor (Porcașa), Horăști, Însurăței, Leurda și Ploștina au devenit localități componente ale orașului Motru, iar satele Lupoița, Roșiuța și Râpa au fost incluse în

organizarea administrativă a orașului.[11]
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Rezumat: Izbucnirea Primului Război Mondial în 1914, obliga statele semnatare ale celor două alianțe militare: Antanta și Puterile Centrale, să ia decizia intrării în

război. Italia și România, membre ale Puterilor Centrale, au negociat și au încheiat o înțelegere pentru ca intrarea în război să se realizeze în același timp (de partea

Antantei).

 

Cuvinte cheie: Primul Război Mondial, Antanta, Puterile Centrale, România, Italia, neutralitate.

 

           La începutul Primului Război Mondial, în cadrul sistemului de relații internaționale, România avea o situație similară cu cea a Italiei. De aceea, guvernul român a

inițiat frecvente acțiuni diplomatice în scopul de a se apropia de Italia, stat care, ca și România, deși făcea parte din Tripla Alianță hotărâse să nu participe la război. În Italia,

cercurile conducătoare doreau și ele o cooperare mai strânsă cu România, date fiind interesele relativ similare ale celor două state. La 28 iulie 1914, marchizul Antonio de

San-Giuliano, ministrul de externe al Italiei, l-a însărcinat pe baronul Carlo Fasciotti, ministrul de la București să anunțe că guvernul italian nu se simțea obligat să dea

asistență Austriei, și sugera, dacă și România intenționa să rămână neutră , să se treacă la stabilirea unui acord de neutralitate și de acțiune conciliatorie[1].               

        Italia urmărea o serie de revendicări juste, eliberearea unor teritorii care aparțineau atunci Austro-Ungariei, fapt ce a contribuit hotărâtor în intrarea ei în război de

partea Antantei. Dar cercurile conducătoare italiene au manifestat și pretenții expansioniste, urmărind să-și realizeze controlul asupra Adriaticii și Mediteranei de Est,

menținerea și lărgirea pozițiilor sale din Balcani, în insulele Mării Egee și chiar în Asia Mică[2]. De atitudinea Italiei în război depindea, într-o oarecare măsură, poziția

statelor din Balcani. O anumită perioadă, neutralitatatea Italiei a constituit pentru guvernul român un argument în favoarea intereselor noastre naționale, a menținerii în

neutralitate până la acceptarea, de către statele Antantei, a garanțiilor necesare.

        În conjunctura creată de declarațiile de neutralitate ale Italiei și României, s-au intensificat convorbirile dintre primul ministru român, Ion I.C. Brătianu și ambasadorul

Italiei la București, Carlo Fasciotti[3].

        În septembrie 1914, discuțiile dintre Porumbaru, ministrul Afacerilor Străine  român și Fasciotii pe de o parte și de cealaltă parte Brătianu-Fasciotti s-au intensificat

ducând în cele din urmă la încheierea unui acord româno-italian la 23 septembrie 1914[4]. Acordul conținea patru puncte și se referea la faptul că: ambele părți se angajau

de a nu ieși din neutralitate fără a se aviza reciproc, în prealabil, cu opt zile înainte; își propuneau de asemenea să țină un permanent contact și să se consulte, date fiind atât

tradiționalele lor raporturi, cât și poziția similară pe care o aveau față de conflict; punctul al patrulea prevedea păstrarea celui mai absolut secret cu privire la acordul

menționat[5].

        Înțelegerea italo-română, deși avea un conținut modest, depășea cu mult prin semnificația sa acordul propriu zis. Documentul reflecta o cale proprie de manifestare a

celor două state, fapt ce avea în împrejurările istorice de atunci o reală importanță pe plan internațional.

        Pe de altă parte, trebuie constatat că încă de la început, Italia a încălcat prevederile acordului, căci marchizul de San-Giuliano, nu a informat Bucureștiul asupra

negocierilor purtate cu Antanta, dezvăluind, în același timp lui sir Edward Grey conținutul acestui acord[6]. Guvernul iatalian voia, așadar, să tragă foloase în mod unilateral

din raporturile stabilite cu România, câștigând astfel un anumit prestigiu în negocierile pe care le purta atunci la Londra.  

        La sfârșitul anului 1914, România a înregistrat progrese mai însemnate în acțiunea de adâncire a relațiilor amicale cu Italia. Ion. I.C. Brătianu considera că apropierea

de Antanta s-ar putea efectua în condiții optime, dacă negocierile s-ar purta de grupul Italia-România și nu de România singură. De asemenea, considera că Bulgaria ar fi

fost mai reținută de Puterile Centrale în cazul în care s-ar fi realizat o alianță italo-română[7].

        Mulțumit de modul cum se desfășurau relațiile româno-italiene, primul ministru căuta un motiv ca să poată iniția noi tratative cu Roma în direcția unei alianțe. Pretextul

a fost găsit la 25 decembrie 1914, când ambasadorii Germaniei și Austro-Ungariei l-au vizitat pe președintele SUA în scopul unei medieri de pace. Imediat, Ion. I.C.

Brătianu l-a invitat la el pe baronul Carlo Fasciotti pentru a discuta despre această propunere a Puterilor Centrale[8]. Cu acest prilej, Brătianu a pus problema adâncirii

înțelegerii dintre cele două state, precizându-se mai bine acțiunea lor comună. A doua zi, Fasciotti a adus răspunsul guvernului său, care vroia să știe ce înțelege Brătianu

prin dezvoltarea acordului româno-italian. La Roma, acordul era considerat atotcuprinzător, deoarece artcolul 3 prevedea atât neutralitatea, cât și eventualitatea mediației și a

acțiunii comune. Neintervenind nimic nou, guvernul italian considera starea de neutralitate perfect justificată[9].

        În aceste condiții, Brătianu a propus o alianță româno-italiană în vederea susținerii interselor lor comune cu privire la dezmembrarea Austro-Ungariei. Fasciotti a

revenit peste câteva zile, comunicându-i primului ministru că guvernul său considera o asemenea înțelegere ca prematură[10]. Ca urmare a refuzului italian, pentru o vreme

a intervenit o răceală în relațiile dintre cele două state.

        În ianuarie 1915, Brătianu a încercat din nou să verifice poziția reală a Italiei față de România într-un moment de mare presiune a Puterilor Centrale. Trupele acestor

state se concentraseră în Banat, iar iminenta concentrare a altor trupe spre Brașov, tulburase opinia publică românească. În această atmosferă, Ion I.C. Brătianu l-a invitat la

el pe Fasciotii arățându-i că guvernul se teme de un atac austro-ungar. A cerut deschis sprijinul militar al Italiei, pe baza tratatului cu Tripla Alianță, reînnoit în 1913, tratat

ce nu fusese denunțat. Primul ministru român a adăugat că ar fi suficientă doar o simplă luare de poziție a Italiei în favoarea României pentru a face inoperantă orice

amenințare de acest gen Austro-Ungariei[11].

        Două zile mai târziu, Fasciotti a prezentat la București telegrama prin care se făceau presiuni asupra Austro-Ungariei în ceea ce privea situația de la granița cu

România. Iar o zi după aceea, Fasciotti a propus în numele guvernului italian încheierea unui nou angajament reciproc, în afara acordului din septembrie 1914 care rămânea

în vigoare[12].

        După examinarea propunerii italiene, guvernul român și-a dat consimțământul. Astfel la 24 ianuarie/6 februarie 1915, a fost semnat un nou acord italo-român.

Conținea cinci articole, care prezentau un adevărat pact de asistență militară. În articolul 1 se prevedea ca în cazul unei agresiuni din partea Austro-Ungariei împotriva uneia

dintre părți, fără nici un fel de provocare din partea acestora, cele două state se angajau să acționeze solidar pentru apărarea lor comună. Art. 2 stipula ca, în cazul unei

agresiuni, partea atacată va deveni cealaltă parte contractantă, ca să se poată, de comun acord, măsurile necesare[13].

        Deși avea o valabilitate de numai patru ani, noul acord indica o adâncime a relațiilor româno-italiene. Ele se angajau, de fapt, să se sprijine reciproc în cazul unui atac al

Austro-Ungariei.

        Pe de altă parte, dacă legăm conținutul acestui acord de cel încheiat în sptembrie 1914, constatăm că poziția față de Austro-Ungaria a celor două state se modificase

într-atât încât ieșirea din neutralitate părea iminentă. În cele din urmă, Italia va intra în război în 1915, iar România, în 1916[14] hotărâtă să-și realizeze idealul național,

desăvârșirea unității statale.
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        Pe parcursul războiului și în perioada interbelică, relațiile româno-italiene au cunoscut o evoluție sinusioasă, determinată de regimurile politice din fiecare țară, dar și de

contextul internațional.
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aspectele, etruscii le-au transmis și pasiunea lor pentru jocuri și spectacole de toate genurile.

 

Cuvinte cheie: etrusci, Roma, joc, spectacol.

 

          Etruscii, populație antică care a trăit în peninsula Italică, au creat prima mare civilizație a Occidentului european. Cu o origine învăluită în mister, ei au contribuit

decisiv la edificarea civilizației romane, punându-și o amprentă incontestabilă.

          Autorii antici vorbesc în permanență despre bunăstarea și luxul etruscilor și despre pasiunea lor pentru jocuri și spectacole. Astfel Herodot, când vorbește despre

migrarea etruscilor din Asia Mică, le atribuie inventarea a numeroase jocuri, scriind: ”În timpul domniei lui Atys, fiul lui Menes, era mare lipsă de hrană în toată Lidia. Un

timp, lidienii au îndurat aceasta în liniște, dar când foametea a continuat, ei au căutat remedii, fiind propuse mai multe soluții. Atunci au inventat jocurile cu zaruri, un fel de

țurcă jucată cu oase și mingea, precum și toate celelalte jocuri pentru petrecerea timpului liber, exceptând damele, lidienii nepretinzând că l-ar fi inventat tot ei pe acesta.
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Astfel, folosindu-și descoperirea pentru a uita de foamete, ei jucau mai toată ziua, neavând ce să mănânce”[1] (Istorii, I, 94).

          Sporturile și jocurile, în general, sunt frecvent reprezentate în arta etruscă. Scene de vânătoare, de exemplu, apar din cele mai vechi timpuri  pe urmele culturii

Villanova, iar mai târziu în picturile funerare (Mormântul Vânătorii și a pescuitului sau Mormântul Vânătorului, ambele din Tarquinia)[2].

          O oglindă descoperită la Praeneste, alta descoperită la Miláno, precum și o pictură din Mormântul Reliefurilor de la Cerveteri prezintă o masă de joc tabula lusoria și

tineri bărbați și femei, în jurul ei, foarte antrenați în întrecere[3].

          În afară de aceste jocuri ”de salon”, picturile păstrate arată că etruscii erau pasionați și de jocurile cu spectatori. Multe din întrecerile sportive organizate aveau

caracter funerar. Se organizau cu prilejul înmormântărilor curse de cai, concursuri de lupte, sărituri, pugilat, dar și sângeroase lupte de gladiatori[4]. Acestea din urmă au

fost preluate de către romani, devenind un spectacol favorit în circ. Primele lupte cu gladiatori au fost organizate la Roma în 264 a.Chr., cu prilejul funerariilor lui Tunuis

Brutus. Fiii acestuia au organizat în Forum Boarium lupte între trei perechi de gladiatori. Cu timpul, își pierd sensul religios, în 105 a.Chr., organizându-se primul spectacol

de gladiatori în circ. Vor fi interzise abia în 404 p.Chr., de către împăratul Honorius[5].

          Etruscii erau pricepuți crescători de cai și abili călăreți, întrecerile de cai sau de care fiind unele din principalele lor distracții[6]. Ei au adus această pasiune și la

Roma. Conform tradiției, Tarquinii sunt cei care au construit aici Circus Maximus, unde aveau loc și curse de cai. Pe frize și în picturile funerare se pot vedea scene redând

curse de cai și de care de luptă. O întrecerea călare numită truia, ilustrată pe un vas datat în secolul VII a.Chr. și descoperit la Cerveteri ar putea fi înrudită cu ceea ce

romanii au numit mai târziu Jocurile Troiene[7]. De asemenea, plăci de teracotă descoperite la Murlo prezintă scene în care căruțași și luptători își treceau hățurile pe după

coapse pentru a da forțe suplimentare la curbe. Acest șiretlic, deosebit de periculos, etruscii l-au transmis romanilor[8], deveniți mari iubitori de întreceri hipice.

          De cea mai mare audiență se bucurau însă, atât în Etruria, cât și la Roma, jocurile publice. După mărturia lui Titus Livius, Tarquinii ar fi cei care au introdus

asemenea jocuri la Roma.Cu prilejul victoriei repurtate asupra triburilor latine învecinate, Taquinius Priscus, organizează jocuri fastuoase și costisitoare: ”În timpul jocurilor

aveau loc întreceri de cai și își făceau apariția luptători cu pumnii, chemați, în cea mai mare parte, din Etruria”[9].

          Cele mai vechi asemenea jocuri la Roma au fost Ludi Romani sau Ludi Magni, înființate de Tarquini și care se desfășoară după tipicul etrusc. Ele au ființat până mai

târziu, în perioada imperială. Se celebrau la Idele lui septembrie și durau inițial patru zile, apoi, după moartea lui Caesar, s-a ajuns la 16 zile. Jocurile începeau printr-o

ofrandă solemnă închinată lui Jupiter, la care participau magistrații superiori și preoții. Apoi, Jupiter însuși, interpretat de un pretor la Capitoliu până la Circ. El era însoțit de

cetatea întreagă organizată în funcție de ierarhia socială, având în frunte pe cavaleri apoi centuriile de tineri. În urma lor veneau concurenții, înconjurați de dansatori, de

mimi, de satiri și de o muzică stridentă creată de fluiere, tamburine și trompete. Urmau ”purtătorii” care duceau pe umeri brancarde încărcate cu obiecte prețioase scoase

din comorile sacre ale cetății: vase de aur, ulcioare pline cu parfum, tot ce se găsea mai de preț și mai ra în oraș. Cortegiul era încheiat de alaiul zeilor, reprezentați inițial de

manechine înzestrate cu atributele fiecărei divinități, iar mai târziu, începând cu secolul al II-lea a.Chr., au fost scoase chiar statuile lor. Ajuns la circ, cortegiul se oprea, zeii

erau instalați pe puilunar, locul sacru așezat pe o înălțime, de unde puteau urmări mai bine spectacolul și de acum puteau începe întrecerile sportive[10].

             Considerați maeștri ai romanilor sub toate aspectele, etruscii le-au transmis și pasiunea lor pentru jocuri și spectacole de toate genurile.
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Cuvinte cheie: etrusc, Roma, peninsula Italică, Antichitate.

 

        Dintre popoarele care au viețuit în peninsula Italică în epoca sa preromană, cel care a creat o civilizație superioară – cea dintâi în Occident - a fost poporul

etrusc.Istoria lor pornește din secolul al VIII-lea a. Chr. și se sfârșește cu puțin înainte de era noastră.

        Nivelul de civilizație atins de timpuriu de etrusci, fără egal printre ceilalți locuitori ai peninsulei Italice, a stârnit curiozitatea și interesul, mai întâi al autorilor antici și

apoi al modernilor. Numiți de vechii greci tyrsenoi sau tyrrhenoi (de unde denumirea Mării Tyreniene, pe care etruscii au dominat-o timp de câteva secole), de latini – tusci

(cuvânt care a dat numele Toscanei) sau etrusci, apărând în documentele egiptene drept unul dintre poparele mării, sub numele de tursha, iar în limba lor numindu-se

rasena[1], etruscii au căpătat de timpuriu epitetul de misterioși și aceasta, în primul rând, datorită problemei, neelucidate încă, legată de originea și de limba lor.

        De-a lungul timpului, au fost formulate mai multe ipoteze privind originea poporului etrusc.

        În Antichitate, după cum afirmă și Raymond Bloch, exista o opinie aproape unanimă care considera pe etrusci originari din Asia Mică, mai exact din Lidia. Această

informație o găsim mai întâi la Herodot (Istorii, I, 94).

      Altă opinie îi aparține istoricului grec Helanicus, citat de Dyonisos din Halicarnas, care afirmă că etruscii ar fi fost pelasgi, un popor antic enigmatic și migrator. Ideea

este preluată de Anticlide, citat de geograful Strabon, dar ea nu a câștigat prea mulți aderenți.[2]

        Tot în Antichitate a fost formulată o altă teză, aceea a autohtoniei, care îi aparține lui Dyonisos din Halicarnas, retor grec care trăia la Roma în epoca lui Augustus. Lui

nu i se părea posibil ca etruscii să fi fost migranți lidieni, căci nu găsea nicio asemănare între limba etruscă și idiomul lidian, între civilizația din Toscana și cea din Lidia. El

considera etruscii un popor foarte vechi, „a cărui origine foarte  timpurie explică singularitatea limbii și a moravurilor.”[3]

        În timpurile moderne disputa s-a reaprins, odată cu elaborarea unei noi teorii, în 1741, de către savantul francez Nicolas Freret, care susținea originea nordică a

etruscilor. Aceștea ar fi făcut parte dintre invadatorii indo-europeni care s-au revărsat peste peninsula Italică începând cu epoca bronzului.[4]

        Limba reprezintă a doua mare necunoscută a civilizației etrusce. Toate încercările făcute de-a lungul mai multor secole de a descifra limba care a fost vorbită pe

teritoriul Toscanei până la începutul erei creștine și pe care preoții etrusci au folosit-o probabil la Roma până la sfârșitul imperiului, în secolul al V-lea p.Chr.[5], au eșuat.

        Marea dificultate ce apare în studierea acestei limbi nu constă în alfabet care, fiind de origine greacă, nu ridică probleme, nici în fonetică sau morfologie, ci în

semantică și aceasta datorită sărăciei textelor care s-au păstrat până la noi.

       Chiar dacă originile și limba etruscilor ne sunt încă necunoscute, evenimentele istorice legate de viața acestui popor au putut fi, în mare parte, reconstituite, atât pe

baza mărturiilor scrise ajunse până la noi din Antichitate, cât mai ales pe baza săpăturilor arheologice.

        Civilizația etruscă se cristalizează în liniile ei esențiale în secolul al VIII-lea, într-o regiune a Italiei centrale limitată la nord de fluviul Arno, la est și sud de Tibru, iar în

vest de Marea Mediterană, regiune care a primit din Antichitate numele de Etruria sau Tuscia (actuala Toscana)[6]. Ea îi urmează civilizației villanoviene[7]care a cunoscut

în această regiune o remarcabilă dezvoltare.

        Istoria etruscă cunoaște o înflorire rapidă, două secole de prosperitate (VII-VI a.Chr.) și o lungă perioadă de declin (V-III a.Chr.), urmată de aservirea totală față de

Roma.

        Despre perioada arhaică a istoriei etrusce informațiile nu sunt foarte bogate. Efectuând lucrări de drenaj a zonelor mlăștinoase, etruscii și-au ridicat în această perioadă

numeroase orașe, unele afându-se în imediata vecinătate a Mării Tireniene: Cerveterii, Veii, Tarquinia, Vulcii, Rusellae, Vetulonia, altele în interiorul Etruriei: Volsinii, Clusium,

Perugia, Cortona, Arretium, Volterra etc.[8] Deci, civilizația etruscă este în primul rând una urbană, întreaga viață economică, socială, politică și religioasă fiind polarizată de

orașul-stat.

        Aceasta este perioada în care etruscii, marinari încercați și pirați redutabili, luptă pentru supremație asupra Mării Mediterane, împotriva grecilor și chartaginezilor. Cu

punii din Carthagina vor încheia un pact (le cedează Sardinia, păstrând Corsica) și apoi o alianță îndreptată împotriva grecilor care va dura câteva veacuri.[9]

        Secolele al VII-lea și al VI-lea au reprezentat marea perioadă de expansiune a etruscilor. Dar, acțiunile lor militare erau organizate și conduse separat de către orașele-

stat, fiincă Etruria nu a reușit niciodată să devină un stat unitar. Izvoarele scrise menționează ca formă de organizare politică doar o ligă de douăsprezece orașe, acest număr

fiind probabil convențional.[10]

        Înaintarea spre sud a etruscilor, spre Latium și Campania, a însemnat întâlnirea cu istoria Romei. La sfârșitul secolului al VII-lea a.Chr., Roma era deja condusă de

regi etrusci, care se spune că proveneau din Tarquinia.[11]

        Regalitatea etruscă este reprezentată în tradiția romană numai de trei persoane:Tarquinius Priscus (despre care se spune că era fiul unui grec din Corint, Demaratus),

fiul său Tarquinius Superbus și, intercalată între ei, domnia lui Servius Tullius, sub numele său etrusc, Mastarna, care nu era de viță nobilă (mama sa era, conform legendei,

sclava Ocresia, iar tatăl – idolul casei Lar).[12]

        Regii etrusci, după ce au unificat așezările țărănești de pe cele șapte coline, și-au început opera lor civilizatorică, făcând în scurt timp din Roma unul din cele mai

importante orașe din zonă. Deci, Roma a intrat în istorie ca unul din orașele etrusce[13], ca un punct de sprijin pentru controlul posesiunii etrusce din Latium, dar și ca un

punct de control al drumului spre Campania.

                Însă, la începutul secolului al V-lea, imperiul etrusc intră în criză. Evenimentul care a dat semnalul pentru declanșarea acesteia este pierderea Romei, în ultimii ani

ai secolului al VI-lea (probabil 509 a.Chr., când o revoltă populară răstoarnă dinastia etruscă a Tarquinilor), eveniment care a însemnat sfârșitul hegemoniei asupra Latium-

ului și începutul unei perioade dificile în relațiile dintre etrusci și latini[14].

        Etruria avea să poarte de acum grele bătălii pe mare și pe uscat. În Italia centrală se confruntă cu triburile umbro-sambelice care au reușit în cele din urmă să distrugă

stăpânirea etruscă asupra Campaniei în anul 424 a.Chr., cucerind Cumae în 420 a.Chr.[15].

        Dar, marele pericol pentru Etruria, ca o ironie a soartei, îl reprezenta acum Roma. Etruria părea inconștientă de grevitatea acestui pericol. Etruscologul Raymond

Bloch reușește să explice foarte bine starea de spirit care a dus la căderea Etruriei: ”Numai o unire și o concentrare a tuturor forțelor etrusce, care erau considerabile încă,

ar fi putut ține piept Romei. Dar Etruria suferea de o maladie asemănătoare aceleia care a pricinuit căderea Greciei. Patriotismul local al diferitelor orașe le-a determinat să

pună propriul lor interes mai presus de cel al întregului popor. Acest egoism miop ia împins spre loviturile de ciocan ale legiunilor romane.”[16].

        După ani lungi de război, cad, rând pe rând, toate orașele etrusce. Cu toate acestea, Raymond Bloch atrăgea atenția că ar fi o greșeală dacă s-ar crede că Etruria,

odată supusă Romei, își pierde fizionomia proprie. El precizează: ”Tradițiile sale religioase meșteșugărești și artistice (ale Etruriei-n.n.) vor persista până în preajma erei

creștine. Mai mult încă, până la domnia lui Constantin, popoarele din regiune vor continua să trimită la vechiul sanctuar federal al Voltumei, situat într-un loc încă
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necunoscut din teritoriul volsinian, delegați care să alcătuiască în fiecare an o adunare religioasă. Sentimentul unei foarte vechi frății naționale a sălășluit în inima locuitorilor

Etruriei până la sfârșitul istoriei romane”[17].
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Cercul de istorie – modalitate de valorificare a istoriei locale

 

Rezumat: Cercul de istorie are o valoare instructivă și formativă deosebită. Valorificarea elementelor de istorie locală prin intermediul cercului îi ajută pe elevi să

înțeleagă trecutul, le stimulează spiritul de observație, gândirea, imaginația, le formează aptitudini științifice.

 

Cuvinte cheie: istorie locală, cerc, elev, profesor.

         

          Elementele de istorie locală pot fi introduse în procesul de predare-învăţare a istoriei, fie în cadrul activităţii didactice propriu-zise (opţional de istorie locală), fie prin

activităţi extracurriculare (cercul de istorie locală sau cercul multidisciplinar).

          Elementele de istorie locală, integrate cu pricepere în cadrul predării istoriei, au o valoare educativă deosebită. Ele oferă dovezi asupra trecutului, aduc mărturii,

sugerează, îi ajută pe elevi să înţeleagă trecutul, fără de care acesta ar rămâne abstract şi verbal. Integrarea elementelor de istorie locală în lecţii satisface obiectivele de

ordin informativ şi formativ pe care le urmărim în lecţiile de istorie. Sub aspect informativ, aducerea elementelor concrete îi ajută pe elevi la aprofundarea, la cunoaşterea

multilaterală a fenomenului studiat, la însuşirea temeinică a cunoştinţelor, la fundamentarea ştiinţifică a lecţiei. Sub aspect formativ, elementele de istorie locală stimulează

spiritul de observaţie, gândirea, imaginaţia, formarea aptitudinilor ştiinţifice ale elevilor. Ele contribuie la formarea însuşirilor morale pozitive, la dezvoltarea sentimentului

patriotic.

          Materialul de istorie locală poate fi folosit în mai multe modalităţi, în funcţie de natura elementului local, de scopul urmărit în lecţie, de particularităţile de vârstă şi de

nivelul de dezvoltare intelectuală a elevilor. Pe această bază, elevii pot alcătui referate, micromonografii ale zonei în care locuiesc, descrierea unor personalităţi locale în

cadrul cercului de istorie sau prin intervenţii personale în lecţiile corespunzătoare. Astfel, activitatea de investigare, contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor prin studierea

unor cazuri particulare care vin să argumenteze aspectele generale ale istoriei naţionale, să demonstreze legătura particular-general şi invers. Urmările benefice pentru elevi

constau în dezvoltarea capacităţii de analiză şi sinteză, a spiritului critic, a celui de observaţie, transformându-i din factori pasivi ai lecţiei în adevăraţi parteneri ai

profesorului, în actul de predare-învăţare.

          Experienţa realizării unei monografii poate fi valorificată nu numai în cadrul orelor de istorie, ci şi în activităţile extracurriculare. Între acestea se distinge cercul de

istorie, având o valoare instructivă şi formativă deosebită. Deşi munca elevilor din cerc este organizată în afara planului de învăţământ şi a programelor şcolare, totuşi

cercul de elevi, prin programul său, este strâns legat de procesul de învăţământ.
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          Şedinţele cercului de elevi pot deveni arena unor discuţii libere, uneori controversate, pe marginea istoriei locale. Elevii pot pune întrebări, emite păreri proprii, pot

învăţa cum se realizază cercetarea ştiinţifică. De asemenea, se pot obişnui cu argumentarea logică şi interpretarea corectă a faptelor. Elevii pot să colecţioneze documente

sau vestigii arheologice în vederea cunoaşterii istoriei locale, să culeagă mărturii orale de la participanţi la evenimentele istoriei contemporane, să organizeze un colţ istoric

sau muzeu şcolar, să organizeze concursuri şi sărbătorirea unor aniversări ale istoriei locale, naţionale şi universale.

          O atenţie deosebită se acordă recrutării membrilor cercului, din proprie iniţiativă, dintre elevii care au înclinaţii, chemare spre istorie, interes deosebit pentru

cunoaşterea şi înţelegerea istoriei locale. Pentru aceasta, profesorul trebuie să cunoască bine elevii, nivelul lor de cultură generală, aptitudinile lor.

          Activitatea cercului se desfăşoară pe baza unei tematici stabilită din timp, care să se caracterizeze prin varietatea şi bogăţia subiectelor, corespunzând dorinţei şi

nivelului de cunoştinţe ale elevilor, şi axându-se pe probleme fundamentale ale istoriei locale.Tematica trebuie să răspundă intereselor şi preocupărilor membrilor lui, să

încurajeze cunoaşterea şi cercetarea istoriei locale, domeniu în care pot fi aduse contribuţii originale, concretizate în scurte comunicări referitoare la momente, locuri sau

case memoriale, străzi, instituţii etc. din comuna, oraşul sau judeţul natal.      

          Pentru a nu supraîncărca elevii şi pentru a nu le risipi timpul de pregătire la celelalte discipline de învăţământ, profesorul trebuie să programeze judicios şedinţele de

cerc, să asigure operativitatea şi calitatea deosebită a activităţilor care să antreneze, prin reconstituirea ştiinţifică a faptelor istorice, gândirea istorică şi să sensibilizeze inima

elevilor, atât prin patosul evocării, cât şi prin emoţiile declanşate de contactul direct cu vestigiile trecutului.

          Membrii cercului pot fi organizaţi pe două cicluri: un grup de iniţiere în activitatea cercului, cuprinzând elevii claselor a IX-a şi a X-a şi cel de-al doilea grup, care

desfăşoară activităţi de cercetare şi elaborează lucrări ştiinţifice, cuprinzând elevii din clasele a XI-a şi a XII-a. Activităţile organizate şi desfăşurate în cadrul cercului trebuie

să se caracterizeze prin: varietate, funcţionalitate, atractivitate, caracter stimulator,  noutate.Cercul de elevi constituie o sursă de stimulare a capacităţii creatoare, mijloc de

iniţiere a elevilor în munca de cercetare.

          Activitatea cercului poate fi popularizată prin publicarea unor comunicări în revista şcolii, prin scrierea unor articole la gazeta de perete a cercului de istorie din

şcoală sau publicarea lor în presa locală, organizarea unor concursuri etc.

          Rezultatele muncii cercului de istorie trebuie valorificate şi în cadrul lecţiilor, stimulându-se material şi moral membrii cercului care obţin rezultate deosebite, chiar şi

cu ocazia festivităţii sfârşitului de an şcolar. Membrii cercului pot fi şi fondatorii colţului muzeistic din Cabinetul de istorie. Ei adună, selectează, ordonează şi păstrează

mărturii de istorie locală în locuri special amenajate.

          Cercul de istorie se înfiinţează la nivelul şcolii. Numărul membrilor poate fi de 12 – 15 elevi. Dacă înscrierea acelora care manifestă interes şi înclinaţii pentru

cercetarea istoriei este voluntară, participarea la toate formele de activităţi din cadrul cercului este obligatorie pentru toţi. Şedinţa de constituire trebuie temeinic pregătită, ea

reprezentând prima impresie a elevului despre cercul de istorie , care îi rămâne în minte toată viaţa. În şedinţa de constituire se dă elevilor să completeze un chestionar care

cuprinde următoarele puncte:

Ce probleme ale istoriei locale te interesează în mod deosebit ?

1. Ce temă doreşti să tratezi în cerc şi sub ce formă ?

2. Ce activităţi practice propui să se organizeze la cerc ?

În această şedinţă, în condica cercului se consemnează:

1. Proces – verbal de constituire, cu semnătura tuturor membrilor;

2. Lista membrilor cercului de istorie;

3. Planul de activităţi pe anul şcolar în curs.

Şedinţele cercului se desfǎşoarǎ în Cabinetul de istorie în ziua stabilită, la o oră precisă. Unele şedinţe pot avea loc şi la alte obiective cultural – istorice( muzee, monumente

istorice , arhive etc.). De asemenea, trebuie ales un colectiv de conducere, compus din 2 – 3 elevi, dintre cei mai activi şi pasionaţi. Dintre ei se alege responsabilul cercului.

Profesorul trebuie să-i convingă pe elevi că cercul de istorie este al lor şi că ei sunt aceia care trebuie să-i asigure prestigiu, perspective şi o tradiţie şcolară.

          Cercul de istorie poate organiza semestrial emisiuni speciale cu titlul : “Vă informăm” sau “Ştiţi că…”. Cu ajutorul profesorului, cercul poate organiza convorbiri cu

personalităţi din diverse domenii. Cu prilejul diverselor aniversări, cercul de istorie poate organiza, într-un cadru festiv, simpozioane, sesiuni ştiinţifice, concursuri “Cine

ştie, câştigă”. La sfârşitul anului şcolar, cercul poate organiza expoziţii cu realizări din activitatea desfăşurată.Cercul de istorie poate organiza şi vizite, excursii, vizionări de

filme, spectacole, etc.

           Valorificarea istoriei locale în activităţi extracurriculare se poate realiza şi în cadrul unui cerc multidisciplinar. Prin colaborarea cu profesorii de literatura română,

muzică, geografie, religie cercetarea istoriei se poate împleti cu descoperirea tradiţiilor, obiceiurilor din zonă, culegerea de folclor, cercetarea solurilor, a florei şi faunei sau a

monumentelor religioase. 
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        Rezumat: În conceperea unui program eficient de prevenire și limitare a comportamentelor agresive, primul pas îl constituie studierea și informarea cu privire la

posibilele cauze explicative și forme de manifestare a unor astfel de comportamente. Pe această temă, literatura de specialitate este generoasă în articole publicate în urma

cercetărilor întreprinse până în momentul de față. Cu toate acestea, subiectul nu este epuizat, opiniile rămân împărțite, iar literatura de specialitate susceptibilă de noi

căutări. Violența în școală lasă amintiri neplăcute copiilor, generează traume care marchează viața acestora, evoluția lor ulterioară și pune în pericol relațiile cu cei din

jur.

 

        Cuvinte cheie: agresivitate, violență școlară, comportament agresiv, teorii explicative.

     

         De-a lungul timpului, s-au propus mai multe ipoteze privind etiologia comportamentelor agresive, ipoteze care au încercat să justifice factorii responsabili implicaţi.

Numărul acestor teorii explicative elaborate este extrem de mare.

        După G. Moser (1987), există patru concepţii majore în ceea ce priveşte motivarea comportamentului agresiv:

a) teoriile instinctuale – pornesc de la prezumția că agresiunea este o manifestare a unei pulsiuni sau instinct înnăscut;

b) teoriile reactive – consideră comportamentul agresiv ca o reacţie la situaţiile frustrante, dezagreabile;

c) teorii ale învăţării – potrivit cărora comportamentul agresiv este un comportament achiziţionat prin intermediul unor diferite mecanisme, precum învăţarea prin imitaţie

şi/sau observaţie;

d) abordarea cognitivă – care pune accentul pe procesele cognitive centrale interne inserate între stimuli şi răspunsul comportamental al individului. Din perspectiva

raportului cost-beneficiu, perspectiva  cognitivă  sugerează  că  şi comportamentele  agresive sunt rezultanta unui proces decizional: decizia de a acţiona agresiv este în

funcţie de raportul dintre costurile şi beneficiile prezumate (Moser, 1987).

        În încercarea de a identifica factorii favorizanţi sau inhibitivi în manifestările agresivităţii, unii cercetători au fost tentaţi în explicații fie să propună modele limitate doar

la comportamentele agresive (teoriile pulsionale şi ipoteza frustrare-agresiune), fie încercând să asimileze agresiunea altor comportamente sociale şi integrând-o în concepţii

mai generale, cum sunt cele ale învăţării sau teoriile cognitive.

 

        A. Teorii instinctuale ale agresivităţii

        Cele două principale curente instinctuale sunt psihanaliza şi teoria etologică. Ele se deosebesc prin funcţia pe care o atribuie agresivităţii, astfel pentru psihanaliză este

vorba de o reglare internă a individului, în timp ce pentru etologi, agresivitatea are  funcţia de a asigura viaţa socială şi evoluţia speciei. Deşi diferite curente psihologice au

oferit interpretări teoretice ale agresivităţii, psihanaliza furnizează una dintre cele mai complexe abordări.

        Numele psihanalizei este legat de numele lui Sigmund Freud (Dincolo de principiul plăcerii, 1920/2004). Concepţia freudiană despre agresivitate a evoluat în acelaşi

timp cu teoria pulsiunilor. Renumitul psihanalist considera că viața omului este guvernată de două instincte, aflate în opoziție, unul al morții (Thanatos) și unul al vieții

(Eros). Pulsiunile vieții sunt orientate spre conservare și „acționează în direcție contrară celorlalte pulsiuni care tind spre moarte” (p. 231), în timp ce pulsiunile morții sunt

responsabile de producerea agresiunii, deoarece conțin germenii autodistrugerii, orientați însă spre ceilalți. În concepția lui Freud, tendințele agresive derivă din acumularea

unei energii pulsionale care creează o presiune psihică ce presupune o rezolvare. Dacă această energie nu este canalizată spre acțiuni constructive, acceptate social, ea se va

traduce în acte antisociale (Curelaru, M., 2013, p. 19).

        Așadar, potrivit teoriei psihanalitice, fiinţele umane sunt prizoniere ale unor forţe interne care determină întreaga noastră activitate şi care acţionează inconştient sau

independent de voinţa noastră, iar scopul nostru este acela de a aduce aceste manifestări în sfera conştiinţei sau sub imperiului responsabilităţii şi a controlului personal,

după cum susținea Freud.

        Asemenea psihanalizei, etologia susţine teoria agresivităţii ca fiind un comportament înnăscut. Făcându-şi debutul la începutul anilor 1940, cercetările de etologie

devin cunoscute în anul 1973, prin intermediul câtorva reprezentanţi ce primesc premiul Nobel. Este vorba, în primul rând, de Konrad Lorenz, dar şi despre elevul său,

Irenäus Eibl-Eibsfeldt. În concepția lui Lorenz, agresiunea este un instinct al luptei, comun oamenilor și animalelor, instinct îndreptat spre indivizii din aceeași specie.

Renumitul specialist susține existența unui impuls agresiv, dezvoltat pe parcursul evoluţiei filogenetice a speciei, care are menirea de a creşte şansele de supravieţuire, fie

prin mişcări instinctuale, fie prin coordonări înnăscute. Acest instinct se exprimă în comportamente agresive, care sunt modelate în funcţie de mediul în care trăieşte

individul şi de relaţiile sale (Tudose, 2003). Agresivitatea corespunde nevoilor de adaptare a indivizilor şi, cu cât indivizii sunt mai agresivi, cu atât ei îşi sporesc şansele de

supravieţuire (Lorenz, 1969).

        B. Teoria frustrare – agresivitate

        Agresivitatea e un răspuns la frustrare. Ipoteza unei legături între frustrare și comportamentul agresiv nu este nouă, ea fiind prezentă și în primele scrieri ale lui Freud.

În 1939, cinci cercetători ai Universității Yale din S.U.A. – Dollard, Doob, Miller, Mowrer şi Sears – ridică  această ipoteză la rangul de „teorie", publicând faimoasa carte

„Frustration and Aggression”. Autorii consideră agresiunea un comportament reactiv, adică dependent de condiţiile situaţionale particulare care îl declanşează.

        În formularea clasică, teoria „frustrare - agresiune" postulează o relaţie cauzală universală între frustrare şi comportamentul agresiv: nu există nici o agresiune care să

nu aibă la origine o frustrare şi nu există nici o frustrare care să se rezolve altfel decât prin agresiune. Așadar, teoria a fost elaborată pe baza a două asumpții majore:

„apariția comportamentului agresiv presupune existența unei frustrări” și „existența frustrării conduce întotdeauna la o anumită formă de agresiune” (Berkowitz, 1989, p.

60).

        Prin urmare, agresivitatea este determinată de frustrare, care nu este altceva decât o stare afectivă negativă provocată fie de un obstacol, real sau imaginar, în calea

realizării dorințelor individului, fie de situația în care acesta este privat de ceea ce el presupune că i s-ar cuveni de drept.

        În 1941, în cadrul unui experiment, Barker și asociații au condus câte un grup de copii într-o cameră plină cu jucării. În prima situație (cea de frustrare), copiilor li s-

au arătat jucăriile, dar nu li s-a permis accesul la ele pentru un anumit timp, iar în cea de-a doua situație (fără a fi frustrați), copiii au început imediat să se joace. Spre

deosebire de jocul liniștit al celui de-al doilea grup, jocul copiilor frustrați inițial a fost total diferit. Aceștia au manifestat un comportament distructiv, stricând jucăriile,

lovindu-le de pereți sau călcându-le în picioare (Aronson et al., 2010).

        Teoria lui Dollard a fost supusă ulterior unor revizii.
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        C. Teoria învățării sociale

        Agresivitatea este un comportament social învățat. Aceasta poziție este legată, în special, de numele lui Albert Bandura, care formulează teoria învățării sociale a

agresivității. Conform acestei teorii, comportamentul agresiv se învață prin mai multe modalități: direct, prin recompensarea sau pedepsirea unor comportamente, dar și prin

observarea unor modele de conduită, mai ales cele ale adulților. Familia reprezintă prima sursă a învățării, dar și televiziunea și jocurile video prezintă importanță. Colegii și

prietenii sunt cei care furnizează modele de conduită agresivă.

        În primele sale studii, Albert Bandura a explorat impactul modelului asupra agresivității copiilor. După ce au fost expuși unui pattern comportamental agresiv, s-a

observat tendința copiilor de a urma acel model, achiziționat prin învățare observațională (Curelaru, M., 2013, p. 22). Într-un experiment realizat de acest cercetător, copiii

au vizionat un film în care o persoană adultă se comporta agresiv cu o păpușă. În prima situație experimentală, agresorul a fost recompensat, în a doua situație a fost

pedepsit, iar în ultima nu a existat nicio reacție din partea altei persoane. Ulterior, copiii au fost lăsați cu păpușa și au manifestat tendința de a imita comportamentul agresiv

al adultului, utilizând chiar aceleași cuvinte și acțiuni agresive. În cazul recompensării modelului, copiii l-au imitat într-o măsură mai mare decât în situațiile de pedeapsă

(Ball, 1978).

        Conform acestei teorii, simplul fapt al imitării nu reprezintă mecanismul explicativ al producerii învățării sociale. Sunt implicate procesele cognitive prin care

experiența socială este reevaluată, reorganizată și transformată în noi modele comportamentale adaptate personal (Sălăvăstru, 2004).

        Copiii expuși violenței din mass-media, în mod frecvent, devin mai agresivi decât ceilalți care au un nivel redus al expunerii (Huesmann et al., 2003). Cu cât copilul

este mai mic, cu atât impactul vizionării emisiunilor TV este mai ridicat. Tolerarea comportamentelor agresive de către părinți, dar și practicarea acestora în familie (spre

exemplu, pedepse corporale) conduc, prin observare și învățare, la un nivel ridicat al agresivității copiilor (Curelaru, M., 2013).

        D. Abordarea cognitivă

        Abordarea cognitivă pune accentul pe procesele cognitive centrale inserate între stimuli şi răspunsul comportamental al individului. Conduitele agresive pot fi induse

motivaţional prin crearea la indivizi a unei stări de mânie şi furie, însă este greu de stabilit ce parte din această stare este de origine biologică şi cât este rezultatul învăţării.

         Abordarea cognitivă face referire la o structură cognitivă sub forma unor procese de identificare, transformare şi procesare a semnificaţiei obiectelor sau

evenimentelor-stimul externe, acestea condiţionând reacţia individului. Influenţa anumitor procese cognitive în învăţarea prin observaţie a fost subliniată și de Bandura. De

altfel, cu toate că face referire  şi la condiţiile cognitive prezente, teoria învăţării sociale pune accentul și pe ceea ce s-a învăţat în trecut.

         Potrivit lui Zillman (1978), individul are capacitatea să mobilizeze procese cognitive complexe pentru a aprecia circumstanțele situaţionale şi răspunsul

comportamental în funcţie de nivelul de excitare neuropsihică. Conform modelului lui Zillman, subiectul care se află într-o stare de excitaţie emoţională ridicată nu poate să

evalueze situaţia şi răspunde atunci printr-o agresiune ostilă.

        Dincolo de argumentele oferite de teoriile explicative ale agresivității, subiectul nu este epuizat, opiniile rămân împărțite, iar literatura de specialitate susceptibilă de noi

căutări. Violența în școală lasă amintiri neplăcute copiilor, generează traume care marchează viața acestora, evoluția lor ulterioară și pune în pericol relațiile cu cei din jurul

lor.
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AGRESIVITATEA ȘI VIOLENȚA ȘCOLARĂ – DELIMITĂRI CONCEPTUALE

 

        Rezumat: Violența în școală este un fenomen extrem de complex și imprevizibil care justifică interesul în vederea stabilirii și fundamentării celor mai eficiente

strategii de prevenție și intervenție pentru diminuarea acestor manifestări. Deținerea controlului asupra întregului fenomen nu se poate face decât dacă îi sunt cunoscute

originile, cauzele, formele de manifestare și modalitățile de prevenire. O analiză pertinentă, în acest sens, se poate desfășura numai pe baza integrării cunoștințelor din

domenii diferite: psihologie, sociologie, pedagogie. Toate cercetările întreprinse până astăzi având ca tematică violența, în general și violența în rândul școlarilor, în
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special, nu au condus la elucidarea totală a problematicii, aceasta continuând să genereze repercusiuni asupra formării și dezvoltării tinerei generații.

 

        Cuvinte cheie: agresivitate, violență școlară, comportament agresiv, conduită violentă.

 

        Complexitatea studierii fenomenelor de agresivitate și de violență a determinat puncte de vedere diferite din partea specialiștilor, începând cu definirea celor două

noțiuni, agresivitate, respectiv, violență și finalizând cu trasarea liniei de demarcație între sfera lor de cuprindere, precizarea formelor specifice de manifestare și a

particularitățile  pe care le îmbracă.

        Etimologic vorbind, termenul de agresivitate vine din latinescul adgradior, care înseamnă „a merge către…” și a evoluat apoi în agredire („a merge către … cu un

spirit belicos, cu tendința de a ataca”) și în agressio care înseamnă „a ataca”. Conceptul se referă la o stare a sistemului psihofiziologic, prin care o persoană răspunde

printr-un ansamblu de conduite ostile în plan conștient și inconștient, cu scopul distrugerii, degradării, constrângerii, negării sau umilirii unei ființe sau a unui lucru

(Păunescu, 2001).

        În încercările de definire, analiză și interpretare a agresivității de către specialiști se remarcă lipsa unui consens și chiar prezența unei diversități a punctelor de vedere.

Refuzul adoptării unui criteriu unic de abordare se explică prin marea complexitate a acestei realități. Astfel, se impun anumite delimitări conceptuale.

        Laplanche și Pontalis definesc agresivitatea drept „tendință sau ansamblu de tendințe ce se actualizează în conduite reale sau fantasmatice care țintesc să facă rău

altuia, să-l distrugă, să-l constrângă, să-l umilească” (Laplanche și Pontalis, 1994, p. 34).

        Dacă unii autori pun problema agresivității în termeni de tendință, alții fac trimitere la comportamentul agresiv sau conduită agresivă, dând termenului un nou înțeles în

concordanță cu ascensiunea fenomenului în ultimii ani, „comportament distructiv și violent orientat spre persoane, obiecte sau spre sine” (Popescu – Neveanu, 1978) sau

formă de comportament distructiv orientat în vederea producerii unor daune materiale, moral-psihologice sau mixte (Neculau, 1998).

        Cei mai mulți autori pun accentul pe intenție sau pe actul agresiv în sine și definesc agresivitatea a fi ,,orice formă de conduită orientată cu intenție către obiecte,

persoane sau către sine, în vederea producerii unor prejudicii, a unor răniri, distrugeri și daune” (Mitrofan, Zdrenghea & Butoi, 1997) sau ,,o formă de comportament

ofensiv a individului, care se consumă în plan acțional sau verbal, constituind reacția sa la o opoziție, reală sau numai imaginară, din partea celorlalți” (Tucicov-Bogdan,

Chelcea, Golu M., Golu P., Mamali, Pânzaru, 1981).

        Putem concluziona că, în sens restrâns, acest termen se raportează la caracterul agresiv al unei persoane. Într-o accepțiune mai largă, termenul caracterizează

dinamismul unui subiect care se afirmă, care nu fuge nici de dificultăți, nici de luptă. O lărgire in extremis a noțiunii de agresivitate poate conduce la echivalarea acesteia cu

activitatea. Fiecare act agresiv reprezintă o formă a activității, dar nu orice activitate are caracter agresiv. Psihologii sociali definesc agresivitatea ca fiind o conduită care

intenționează să facă rău, să producă altuia durere, suferință sau moarte.

        Și definirea violenței s-a dovedit a fi o încercare extrem de dificilă în aducerea la același numitor a opiniilor specialiștilor în domeniu, majoritatea având tendința de a

raporta violența la dimensiunea agresiunii fizice și de a o asocia cu imagini de distrugere, război, atac, lovire      (Curelaru, M., 2013, p. 12). Rădăcina latină a termenului de

violență este vis care înseamnă forță și trimite la ideea de putere, dominație; fiind forma particulară de manifestare a agresivității prin folosirea forței în caz de atac pentru a

silui, a constrânge voința altuia, pentru a distruge, pentru a frauda, dar și pentru apărare.

        În dicționarul ENCARTA (1999) violența este definită ca fiind:

• folosirea forței fizice pentru a produce răniri cuiva sau a distruge  ceva;

• folosirea ilegală a forței nejustificate sau efectul creat prin amenințare.

        Yves Michaud (1999) arată că termenul de violență cuprinde „o gamă de comportamente și acțiuni fizice”, care ulterior vor fi sancționate „în funcție de contextul

cultural istoric” (Sellenet, 2008, p. 57) .

        Unii specialiști fac distincție între agresivitate și violență, considerând că agresivitatea este un comportament sau o serie de comportamente provocatoare, pe când

violența este deja traducerea în faptă a intențiilor, respective vătămarea.

        Michel Floro (1996) delimitează violența de agresivitate pe baza a trei criterii: funcțional (agresivitatea este o potențialitate ce permite dirijarea acțiunii și presupune mai

mult intenţia de a produce răniri unei persoane); topologic (agresivitatea ar fi  mai ales internă, în timp ce violența e mai ales externă) și etic (dacă agresivitatea, înțeleasă ca

potențialitate care îi permite individului să înfrunte problemele, poate fi considerată acceptabilă, violența, în calitatea ei de acțiune ce  produce durere, este inacceptabilă).

Agresivitatea are o sferă mai largă de cuprindere, dar o intensitate mai scăzută a manifestărilor concrete decât violența. În general, violența este definită prin acte concrete

care utilizează forța, puterea fizică și prin care se încalcă normele de conduită morală și drepturile altei persoane.

        Majoritatea analizelor subliniază ideea că agresivitatea ține mai mult de instinct, în timp ce violența este dependentă de cultură, educație și context. Astfel, Y. A.

Michaud arată că nu există un discurs universal asupra violenței, ci unul adaptat fiecărei societăți, în funcție de ceea ce determină și caracterizează forma specifică de

violență, conform propriilor criterii. „Istoric și cultural, violența este o noțiune relativă, dependentă de codurile sociale, juridice și politice ale societății  în care se manifestă”

(Michaud, 1978, p. 19-20).

        Definirea violenței școlare ca formă particulară a violenței cotidiene este un proces continuu, susținut de părerile exprimate în literatura de specialitate și de rezultatele

unor abordări sistematice, consecutive impunerii acestui fenomen atenției specialiștilor și opiniei publice. În consecință, definirea violenței școlare s-a făcut prin prisma a

ceea ce Organizația Mondială a Sănătății consideră că este violență și anume: amenințarea sau folosirea intenționată a forței fizice sau a puterii contra propriei persoane,

contra altuia, contra unui grup sau unei comunități care antrenează sau riscă puternic să antreneze un traumatism, un deces sau daune psihologice, o dezvoltare improprie

sau anumite privațiuni. (Raport OMS, 2002, p. 2)

        Éric Débarbieux, specialist în domeniul violenței și director al Observatorului Internațional al Violenței Școlare, propune următoarea definiție ce surprinde fenomenul

în ansamblu: „Violența este dezorganizarea brutală sau continuă a unui sistem personal, colectiv sau social, și care se traduce printr-o pierdere a integrității, ce poate fi

fizică, psihică sau materială. Această dezorganizare poate să opereze prin agresiune, prin folosirea forței, conștient sau inconștient, însă poate exista și violență doar din

punctul de vedere al victimei, fără ca agresorul să aibă intenția de a face rău” (Débarbieux, 1996, p. 45-46).

        Analizând perspectivele evolutive ale fenomenului și lărgind aria de referință, unii specialiști au formulat următoarea definiție operațională a violenței școlare: „orice

formă de manifestare a unor comportamente precum: exprimare neadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, amenințare, hărțuire; bruscare,

împingere, lovire, rănire; comportament care intră sub incidența legii (viol, consum/comercializare de droguri, vandalism, provocarea de stricăciuni cu bună știință, furt);
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ofensă adusă statului/autorității cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverențioasă față de cadrul didactic); comportament școlar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea

clasei în timpul orei, fumatul în școală și orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului școlar în vigoare” (Jigău, Liiceanu, Preoteasa et al., 2006, p. 22).

        Violența în școli poate lua următoarele forme: pedeapsă fizică; restricție fizică; constrângere solitară și orice formă de izolare; obligația de a purta vestimentație

distinctivă; restricții alimentare; restricții sau refuzul de a avea contacte cu membrii familiei sau cu prieteni; abuzul verbal și sarcasmul (Raport UNICEF, nr. 2).

        Școala este spațiul de manifestare a conflictelor între elevi și între elevi și adulți, iar raporturile de forță sau planul în care se consumă conduitele ofensive (verbal,

acțional, simbolic) sunt variabile importante în înțelegerea fenomenului și definirea conceptului. O definiție general acceptată ar fi necesară în vederea implementării unor

programe de prevenire a fenomenului, care sunt dezvoltate în funcție de abordarea conceptuală a violenței în școală.

        Conceptul de violență, în general, este construit și reconstruit social de la deceniu la deceniu,  putându-se trasa o linie evolutivă a transformării sensurilor acestuia,

urmărind pur și simplu reglementările legislative în domeniu, programele-cadru sau acțiunile  de  prevenire  care  se desfășoară la nivel regional sau local. Același pattern de

construcție socială se aplică și conceptului de violență școlară.

        În prezent, ne aflăm într-o perioadă de trecere de la abordări cauzale unilateral către abordări sistemice sau ecologice ale violenței în școală. La baza multor acțiuni

regionale actuale de prevenire a fenomenului stă această viziune a violenței în relație cu contextul individual, interpersonal, școlar și social în care se construiește (Szabo,

2008). Această abordare are ca punct de pornire teza lui  Bronfenbrenner (1979) conform căreia important în dezvoltarea unui comportament este mediul, așa cum este

perceput el de către individ, decât așa cum există obiectiv, în realitate. Este o abordare contrară pozitivismului științific (Ben-Chaim, 1998), care situează interacțiunea

individului cu mediul în centrul construcției conceptului. La nivel politic, acest tip de analiză aduce în  prim plan câteva tipuri de violență mai puțin discutate în contextual

educațional: violența ascunsă / tacită (Neamțu, 2003), care este atât de comună încât  nu o mai vedem,  dar este foarte reală pentru victime și include acele comportamente

sau intenții cu semnificații interpretabile (de exemplu, manifestările cu conotații sexuale, ironiile sau tachinările) și violența sistemică / instituțională  (Dupper, 1995; Epp,

1997; Furlong & Morrison, 2000), văzută ca ansamblu de politici, practice sau proceduri care au ca rezultat probleme de natură agresivă în mediul școlar (de exemplu,

reformele administrative neplanificate, o curriculă școlară neadecvată, tolerarea comportamentelor abuzive, utilizarea excesivă a pedepselor, practicile discriminatorii sau

mediile de învățare bazate exclusiv pe competiție).

        În literatura de specialitate putem identifica și alte sintagme folosite ca sinonime ale conceptului de violență în școală: devianță școlară (Neamțu, 2003), violență în

mediul școlar (FCHP,  2002;  Ferréol, 2003; Sălăvăstru, 2003), violență școlară (Furlong & Morrison,  2000; Estérle-Hédibel, 2003; Sirota, 2003), violență juvenilă școlară

(Vettenburg et al., 1999; Roşan, 2006).

        În concluzie, putem spune că toate aceste concepte fac referire la același fenomen construit și determinat socio-cultural, care include acele manifestări sau intenții de

exercitare a puterii, vizibile sau ascunse, inițiate de un individ, de un grup sau un sistem și îndreptate împotriva unui alt individ, grup sau sistem și care urmăresc, intenționat

sau nu, cauzarea unui prejudiciu de o gravitate variabilă, cu consecințe în dezvoltarea sau menținerea unui climat școlar negativ.

 

 

 

       

 

BIBLIOGRAFIE

1. Curelaru, Mihai, Violență școlară și agresivitate. În Curelaru, M. (coord.), Violența în școală.  Repere pentru analiză și intervenție, Editura Universității „Alexandru Ioan

Cuza”, Iași, 2013, pp. 11-31

2. Débarbieux, E., Violența în școală: o provocare mondială? Editura Institutul European, Iași, 2010

3. Dupper, D. R., Moving  beyond  a  Crime-Focused  Perspective  of School  Violence,  în  Social  Work  in Education, Vol. 17 Issue 2, (April), 1995

4. Epp, J. R., Watkinson, A., Systemic Violence in Education: a Promise Broken, Sunny Press, New York, 1997

5. Ferréol, G.; Neculau, A., Violenţa. Aspecte psihosociale, Editura Polirom, Iași, 2003

6. Floro, M., Questions de violence à l'école, Editions Erés, Toulouse, 1996

7. Furlong,  Michael; Morrison, Gale,  The  School in School Violence:  Definitions and  Facts. În: Journal  of Emotional & Behavioral Disorders. Vol. 8, Issue 2,

(Summer), 2000, pp. 71-82

8. Jigău,  Mihaela; Liiceanu,  Aurora  și  Preoteasa,  Liliana, (coord.),  Violența  în  școală,  Institutul de  Ştiințe ale Educației,  UNICEF,  Editura  Alpha  MDN, Buzău,

2006

9. Laplanche, J.; Pontalis, J. B., Vocabularul psihanalizei, Editura Humanitas, București, 1994

10. Michaud, Y. A., Violence et politique, Gallimard, Paris, 1978

11. Michaud, Y. A.,  La violence, PUF, Paris, 1999

12. Mitrofan, N.; Zdrenghea, V.; Butoi, T., Psihologie judiciară, Editura Şansa, Bucureşti, 1997

13. Neamțu, Cristina, Devianța școlară. Ghid de intervenție în cazul problemelor de comportament, Editura Polirom, Iași, 2003

14. Neculau,  A., Psihosociologia  rezolvării  conflictului, Editura Polirom, Iaşi, 1998

15. Păunescu, C., Agresivitatea și condiția umană, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001

16. Popescu – Neveanu, P., Dicționar de psihologie, Editura Albatros, București, 1978

17. Roșan, Adrian, Violenţa juvenilă şcolară - teorie, prevenție și intervenție integrativă, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006

18. Sălăvăstru, D., Violența în mediul școlar. În: Ferreol, G. & Neculau, A. (Eds.), Violența. Aspecte psihosociale, Editura Polirom, Iași, 2003, pp. 119 – 137

19. Sellenet, C., Représentations des faits de violence et de leur gravité des collégiens d'une zone d'éducation prioritaire. În: Sirota, A., Violence à l'école. Des violences

vécues aux violences agies, Editions Bréal, 2008

20. Sirota, André (2003).  „Il dit qu-il jue”: Un grup de  luptă împotriva legii tăcerii cu  privire la violența din școli. În: Ferréol, Gille; Neculau, Adrian. (coord.),

Violența. Aspecte psihosociale, Editura Polirom, Iași, 2003, pp. 107-118

21. Szabo, Anamaria, Violența în școală: o perspectivă holistă de abordare a prevenirii fenomenului, în Protecția Socială a Copilului, Anul X, nr. 3(32), 2008



06.02.2020 Numarul Curent - Educatiaazi

https://educatiaazi.wgz.ro 21/37

22. Tucicov-Bogdan, Ana; Chelcea, S.; Golu M.; Golu P.; Mamali, C.; Pânzaru, P., Dicţionar de psihologie socială, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1981

23. Vettenburg, N., Violence in Schools: Awareness-raising, Prevention, Penalities, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 1999

 

 

TONȚ ANAMARIA-BIANCA

e-mail: teusdea_bianca92@yahoo.com

Liceul Tehnologic Nr. 1 Șuncuiuș, Bihor

 

DESPRE ÎNVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV

 

Rezumat: În lucrarea de față ne-am propus să discutăm câteva aspecte legate de predarea-învăţarea centrată pe elev. Prima parte a articolului are în vedere câteva puncte

cheie ale învățării centrate pe elev. Cele mai însemnate rânduri descriu chestiuni legate de rolul pe care elevul şi profesorul îl au în cadrul acestui procesului, cu alte

cuvinte este prezentat modul în care cei doi, elevul și profesorul, trebuie să conlucreze pentru atingerea scopului – formarea de indivizi capabili de a-și valorifica în viitor

aptitudinile de învăţare la locul de muncă şi în procesul de învăţare continuă.

 

Cuvinte-cheie: predare, învățare centrată pe elev, metode activ-participative

 

Dacă predarea se definește ca acţiunea cadrului didactic de transmitere a cunoştinţelor la nivelul unui model de comunicare unidirecţional, dar aflat în concordanţă cu

anumite cerinţe metodologice care condiţionează învăţarea, în general, învăţarea şcolară, în special, învăţarea reprezintă activitatea proiectată de cadrul didactic pentru a

determina schimbări comportamentale la nivelul personalităţii preşcolarului, elevului, studentului prin valorificarea capacităţii acestora de dobândire a cunoştinţelor, a

deprinderilor, a strategiilor şi a atitudinilor cognitive[1].

Tom Peters, unul din gânditorii de frunte în managementul afacerilor, își imagina un sistem educaţional ce recunoaşte că învăţarea este firească, că a-ţi plăcea să înveţi este

normal şi că învăţarea autentică înseamnă învăţare pasionată; un curriculum şcolar ce apreciază întrebările mai mult decât răspunsurile, creativitatea mai mult decât

reproducerea informaţiilor, individualitatea mai mult decât conformismul şi excelenţa mai mult decât realizările standard.

Deşi există multe definiţii ale învăţării centrate pe elev, punctele cheie referitoare la ce este şi ce anume presupune sunt incluse în următoarele afirmaţii[2]:

Învăţarea centrată pe elev descrie modalităţi de a gândi despre învăţare şi predare ce pun accentul pe responsabilitatea elevului pentru activităţi de genul plănuirii

învăţării, interacţiunii cu profesorii şi alţi elevi, cercetării şi evaluării învăţării. (R. Cannon)

Învăţarea centrată pe elev se referă la situaţia în care elevii lucrează atât în grupuri, cât şi individual pentru a explora probleme şi a procesa activ cunoştinţele, mai

degrabă decât a fi nişte receptori pasivi ai acestora. (S.W. Harmon, A. Hirumi)

Învăţarea centrată pe elev este o abordare extinsă, ce presupune înlocuirea prelegerilor cu învăţarea activă, integrarea unor programe de învăţare după un ritm propriu

şi/sau a unor situaţii de cooperare în grup, care în ultimă instanţă îi conferă elevului responsabilitatea pentru propriile progrese în educaţie. (B. Nanney)

Mediul învăţării centrate pe elev se concentrează în primul rând asupra satisfacerii nevoilor elevului, în timp ce mediul învăţării centrate pe materie se concentrează în

primul rând asupra unui set de cunoştinţe. (R.E. Clasen,  W.E. Bowman)

Aceste definiţii ne-au oferit câteva puncte generale despre învăţarea centrată pe elev. Cel mai cuprinzător este că descrie diferite modalităţi de gândire în privinţa învăţării şi

predării. Un punct cheie în expresia respectivă este faptul că R. Cannon plasează învăţarea înaintea predării. Întregul accent se mută de pe activitatea noastră ca profesori

pe rolul elevilor ca cei care învaţă. Este, de asemenea, demn de observat că el nu afirmă că aceasta ar fi o idee nouă; o formă de învăţare centrată pe elev fiind folosită de

Socrate.

Aceasta nu este o metodă de predare, ci o abordare de predare extinsă. Poate presupune o gamă largă de metode, iar unele dintre acestea pot îmbrăca forma predării

tradiţionale. Aspectul esenţial este că pune accentul în principal pe satisfacerea nevoilor elevului. Dacă satisfacerea nevoilor elevilor se află în centrul învăţării centrate

pe elev, formarea trebuie să răspundă nevoilor acestora.

Gibbs[3] dă o definiţie utilă a învăţării centrate pe elev, acesta afirmând că învăţarea centrată pe elev oferă elevilor o mai mare autonomie şi un control sporit cu privire la

disciplinele de studiu, la metodele de învăţare şi la ritmul de studiu. Punctul său de vedere pune în lumină caracteristicile de bază ale învăţării centrate pe elev, subliniind

ideea că elevilor trebuie să li se ofere un control sporit asupra învăţării prin asumarea unor responsabilităţi. Acestea vizează ceea ce se învaţă, modul cum se învaţă şi

momentul când se învaţă. Elevii au o influenţă mare asupra tuturor aspectelor legate de ce anume urmează să înveţe şi de modul în care o vor face. De obicei, atunci când

avem o libertate mai mare, aceasta atrage după sine o responsabilitate mai mare. Acest lucru se aplică şi în cazul elevilor şi al învăţării centrate pe elev. O consecinţă

importantă a predării-învăţării centrate pe elev o reprezintă necesitatea ca elevii să îşi asume un înalt grad de responsabilitate în contextul învăţării şi să îşi aleagă în mod

activ scopurile, precum şi să îşi administreze învăţarea. Ei nu se mai pot baza pe faptul că profesorul ori persoana care predă la clasă le va spune ce, cum, unde şi când să

gândească. Ei sunt cei care trebuie să înceapă să o facă.

Pedagogia ultimilor ani pledează pentru trecerea responsabilităţii de la profesor la elev. Potrivit autorilor Harpe (de la), Kulski şi Radloff[4], o persoană eficientă la învățătură

are următorul profil:  

are scopuri clare privitoare la ceea ce învaţă

are o gamă largă de strategii de învăţare şi ştie când să le utilizeze

foloseşte resursele disponibile în mod eficace

ştie care îi sunt punctele forte şi punctele slabe

înţelege procesul de învăţare

îşi controlează sentimentele în manieră adecvată

îşi asumă responsabilitatea pentru procesul lor de învăţare
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îşi planifică, îşi monitorizează, îşi evaluează şi îşi adaptează procesul de învăţare

În plus, persoanele care învaţă continuu au capacitatea de a stabili legături între diferite aspecte ale cunoaşterii și de a-şi administra învăţarea. În definiţia sa, Cannon a scris

despre responsabilitatea elevului de a-şi plănui învăţarea. Întrucât această expresie este una foarte cuprinzătoare, este mai util să vizăm numai unele aspecte pe care le

implică. Un aspect este alegerea metodelor de învăţare. Ştim că fiecare elev este diferit. Acest lucru este vizibil în modurile în care elevul preferă să înveţe. Au fost

identificate aspecte variate ale acestor diferenţe. Ca persoane care învaţă, ei pot avea stiluri de învăţare diferite şi preferă să fie activi în diferite feluri. Prin urmare, elevii pot

prefera să primească informaţiile în diferite feluri, iar dacă această nevoie nu este satisfăcută, se ajunge ca mulţi copii să se chinuiescă în şcoli pentru că felul în care li se

predă este incompatibil cu felul în care învaţă, după cu afirmă Peter Senge.

Indiferent de preferinţele de învăţare ale elevului, acesta trebuie expus și unor experienţe diferite și motivat totodată să lucreze în modalităţi diferite, pentru a se dezvolta ca

individ capabil să acţioneze în contexte multiple. Pe această cale, elevul se dezvoltă, îşi adaptează gândirea mereu prin prisma experienței deja acumulate. În învăţarea

centrată pe elev, profesorul are menirea de a identifica experienţa anterioară a fiecărui elev, pentru a face din aceasta fundația noilor experienţe. Profesorul este cel care

pune „materialul” la dispoziția elevilor, iar aceștia au responsabilitatea de a fi activi, adică de a trece problemele prin propriul filtru. În cele din urmă, elevii devin beneficiarii

acestui proces întrucât acumulează cunoştinţe şi își dezvoltă abilităţile de viață.

E important să subliniem că profesorul care adoptă o abordare centrată pe elev nu pierde controlul şi nici nu renunţă la responsabilitate. Din contră, acesta „stabileşte o

relaţie şi rezonanţă, simţind nevoile, conflictele, speranţele şi temerile neexprimate. Respectând autonomia elevului, profesorul petrece mai mult timp ajutându-l să articuleze

întrebările urgente decât cerându-i răspunsurile potrivite”[5].

 

 

 

Potrivit celor expuse anterior, menționăm că învăţarea eficientă centrată pe elev presupune, în primul rând ca în centru procesului să fie elevul, adică cel care învață.

Profesorului îi revine, în consecință, să modereze procesul de învăţare al elevilor săi, iar elevii au datoria de a conștientizeze înțelege cum se desfășoară tot acest proces de

învăţare. Priviți ca indivizi, elevii au moduri diferite de a învăța eficient, de aceea profesorul va încuraja implicarea activă a elevilor în propriul lor proces de învăţare nu

numai la școală, ci mai ales în afara ei. Acest proces își stabilește ca finalitate creșterea succesului elevilor, pe de o parte prin îmbunătăţirea experienţelor de învăţare, iar pe

de altă parte prin obținerea satisfacţiei pe care le-o dă aceast tip de învăţare. Scopul implicit este ca elevii să-și formeze capacitatea de a aplica, la vârsta maturității,

aptitudinile de învăţare la locul de muncă şi în procesul de învăţare continuă.

În cncluzie, elevul nu este un banal destinatar-depozitar de cunoștințe, ci un beneficiar al actului didactic, un partener în comunicarea cu profesorul. De acest lucru trebuie

să țină cont elevul, dar mai ales profesorul. Shakespeare spunea că știm ce suntem, dar nu ce vom deveni. Profesorul trebuie sa fie o punte spre ceea ce dorește să

devină tânărul, adică elevul trebuie să fie capabil să poată continua procesul de educare în mod independent după terminarea lui în cadru instituționalizat. Elevul nu trebuie

îndopat cu diverse cunoștințe, ci profesorul are datoria de a-i arăta ce să facă cu acestea. Prin aceasta profesorul contribuie la realizarea celui mai important produs al

societății, omul pregătit prin studii, omul calificat, dar cel mai important omul citit și deschis în a împărtăși, prin comunicare, ceea ce el știe, adică omul care se integrează

în activitatea social-utilă, aducându-și contribuția la producerea bunurilor materiale și spirituale, la progresul continuu al societății.

Încheiem prezentarea ideilor cu afirmația lui Petre Andrei: „Dacă profesorul îşi limitează activitatea la expunerea doctorală şi rece a unor cunoştinţe acumulate, el nu-şi

îndeplineşte misiunea, căci el trebuie să trezească puteri noi, făcând din ştiinţa sa o forţă proprie, să pătrundă în spiritul studentului (sau elevului) şi să-i învăluiască toată

persoana, deschizându-i orizonturi noi şi arătându-i ţinte mai înalte, mai luminoase, mai nobile”[6].
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Scurte repere istorice ale educației

 

Rezumat: Teoreticieni ai filosofiei educaţiei apreciază că sistemele moderne de învăţământ dezvoltă cu preponderenţă un curriculum centrat pe anumite aspecte – homo

cogitans (care gândeşte şi învaţă) şi homo faber (care lucrează şi acţionează) –, dar nu valorizează personalitatea în ansamblul său – homo ludens (care se joacă), homo

amans (care iubeşte), homo civis (care conduce), homo ambulans (care explorează).

 

Cuvinte cheie: Școala,factori,educație,valori,copii

 

 

 

Plămădită de morala creştină, cu dominantă puternic afectivă, civilizaţia noastră continuă să considere sentimentele drept partea cea mai tainică a personalităţii. În situaţie

extremă, familia şi biserica îşi rezervă domeniul valorilor şi al credinţelor, lăsând şcolii terenul cognitiv[1].

       Primul gânditor creştin care a lăsat o lucrare de pedagogie sistematică, din care s-a alimentat tradiţia creştină privind educaţia este Clement Alexandrinul cu a sa lucrare

“Pedagogul”. Conform învăţăturii sale, idealul educaţiei creştine este înscrierea omului pe drumul către Hristos, dobândirea virtuţii prin urmarea modelului suprem, Iisus

Hristos, mântuirea sufletului prin răscumpărare, dar şi prin educaţie sistematică. Viaţa aleasă propusă de această educaţie priveşte atât sufletul cât şi trupul.

Pedagogul este un adevărat tratat sistematic de morală, prin el punându-se bazele unei veritabile etici creştine.Pedagogul este, fireşte, Mântuitorul Iisus Hristos, Care

realizează educaţia creştinilor printr-o metodă sintetică, armonizând Legea, harul şi cultura antică, iubirea reprezentând principiul fundamental al noii pedagogii creştine, ale

cărei coordonate se conturează acum.[2]

             În primul rând, ea se remarcă prin concizie şi claritate. Toate recomandările pe care Clement le face creştinilor sunt pe înţelesul tuturor, scriitorul utilizând un

limbaj adaptat tuturor categoriilor sociale cărora se adresează lucrarea. Clarităţii expunerii se adaugă faptul că autorul aduce un foarte mare număr de citate şi referiri biblice,

arătând prin aceasta că, într-adevăr, unicul şi adevăratul Pedagog este Mântuitorul Iisus Hristos, pe Care cei ce dorim să ne mântuim avem datoria de a-L urma.[3]

Între cei mai mari pedagogi ai tuturor veacurilor se află Sfântul Ioan Gură de Aur,fiul şi rodul cetăţii Antiohiei.Pe bună dreptate ,poate el poate fi considerat cel mai prolific

dintre Părinţii şi scriitorii bisericeşti.În cunoscuta colecţie a călugărului francez Migne,Patrologia Graeca,alcătuită din 161 volume masive,scrierile sale ocupă 18 volume.

[4]

Sfântul Ioan Gură de Aur este marele pedagog al epocii patristice care nu scrie doar tratate despre educaţie, omilii şi învăţături în care încearcă să îl facă pe om să acceadă

mai uşor la desăvârşire, ci el este primul care pune în practică toată această teorie a mântuirii. De multe ori, exemplele pe care le dă în predicele sale sunt exemple luate din

viaţa sa de zi cu zi căci „el slujea, predica, medita, catehiza, făcea vizite pastorale, cerceta aşezămintele Bisericii, făcea administraţie, citea şi scria. Cele mai multe din aceste

obligaţii le îndeplinea zilnic, ca Sfântul Vasile cel Mare şi Fericitul Augustin”. Acest lucru este evidenţiat cel mai bine în metodele drastice pe care le-a luat în momentul în

care a venit pe scaunul de Constantinopol, cu privire la viaţa de lux ce se ducea la palatul episcopal. Cea mai mare parte a cheltuielilor ce se făceau pentru palat el a

redirecţionat-o către spitale şi casele de oaspeţi.[5]

 

În opera Sfântului Ioan Gură de Aur putem distinge câteva principii ale educaţiei :

 

A. Principiul practicităţii (îmbinării teoriei cu practica)

Acest principiu cere ca atunci când sunt transmise cunoştinţele, acestea să fie expuse în aşa fel încât să poată fi aplicate în viaţa de zi cu zi.

În aplicarea acestui principiu o mare importanţă are utilizarea exemplelor practice. Însuşi exemplul personal al educatorului are un caracter educativ.

http://www.tvet.ro/Anexe/x/Student%20centred%20learning%20guide%20Rom%20final.pdf
http://www.tvet.ro/Anexe/x/Student%20centred%20learning%20guide%20Rom%20final.pdf
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B Principiul psihologic

Acest principiu constă într-o bună cunoaştere a vieţii interioare a ascultătorilor, o puternică empatie prin care sunt surprinse frământările ce se petrec în sufletul acestora,

crearea emoţiilor ce duc la activarea conştiinţei, făcându-l pe cel care ascultă receptiv, trezind în el persuasiunea.

 

C. Principiul intuiţiei

După ce educatorul creştin a pătruns în adâncul sufletului copilului, trebuie să facă apel la diferite imagini din viaţa de zi cu zi, înfrumuseţând astfel expunerea sa, pentru ca

ea să fie eficientă.

Cunoaşterea adevărată se întemeiază pe sensibilitate şi gândire. Cu cât este vorba de lucruri mai abstracte, cu atât este mai necesară folosirea intuiţiei.

Tot Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune despre calităţile invăţătorului,ale pedagogului.Acesta trebuie să fie bărbat virtuos,vrednic şi destoinic.Alegerea dascălului nu se va

face la întâmplare,pentru că personalitatea lui îşi lasă pecetea asupra celui format.Educatorul trebuie să fie convins de ceea spune şi face,căci altfel nu i-ar putea influenţa în

bine pe ceilalţi.[6]

Ca o concluzie la concepţia Sfântului Ioan Gură de Aur despre educaţie,putem spune că nu a existat intenţia de a defini educaţia în oeperele sale.Gândurile sale despre

educaţie pornesc din nevoia sa sufletească de a îndrepta societatea în mijlocul căreia trăia.Pentru a o săvârşi ,cere,ca o condiţie sine-qua-non,educaţia copiilor şi a tinerilor.A

educa înseamnă a purta grijă de copii şi de tineri în ceea ce priveşte educaţia sufletescă şi buna-cuviinţă,a creşte un copil moral,un om drept,a-l creşte în evlavie,a avea grijă

de sufletul lui a-i modela inteligenţa.

Artă mai mare ca educaţia nu există,deoarece toate celelalte au în vedere un folos în lumea de aici,pe când educaţia de săvârşeşte în vederea celei viitoare.Educaţia copiilor

este aşadar,temelia,intrucţia şi orînduirea lumii întregi,de ea depinde viaţa noastră întreagă.[7]
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Factorii care contribuie la educația copiilor

 

Rezumat: În ce privește factorii formării în această direcție, reclamăm o necesară complementaritate și corelativitate dintre aceștia în plan diacronic și sincronic.

Principalii factori ai formării omului sunt familia, școala, biserica .Dacă ar lipsi influența familiei din perspectivă educațională, orice intervenție care ar veni mai târziu

nu mai poate să repare această carență.

Rezumat: Școala,factori,educație,valori,copii

 

Un om trebuie să fie format numai în raport cu presiuni prezente sau circumstanțiale ci și în perspectiva unor valori eterne. Biserica și religia vin cu un astfel de orizont

valoric de mare importanță. Un om are nevoie nu numai de hrană și de o existență satisfăcătoare, ci și de Dumnezeu, de un orizont de perfecțiune către care să tindă

permanent în perspectiva perfectării și mântuirii lui în raport cu un alt orizont existențial. Un alt factor educativ este școala. La nivelul acestei instituții, valorile se transmit

într-un mod mai sistematic, metodic, mai aplicat, prin respectarea unor principii și prin apelarea unor strategii dimensionate intenționat. În orice societate modernă, care se

respectă, e nevoie si de o astfel de instituire, de congregare a unor energii responsabilizate în a exercita formarea.

La nivelul bisericii sezisăm o corelare între diferitele ei funcții emblematice. Biserica are de transmis un mesaj specific, care ține de țelul ei fundamental. Acesta este cel
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circumscris cerințelor sacre, sacerdotale, pentru că, în ultimă instanță, aceasta îl vizează pe om, dar în perspectiva inserării lui în veșnicie. Pe lângă această chemare înspre

transcendent, biserica educă ființele înspre un comportament rezonant în raport cu aceste valori ale credinței. Biserica face educație și culturalizare în foarte multe

circumstanțe: face catehizare, pentru o apropiere a persoanelor în cunoștință de cauză față de cult; poate să conceapă o serie de activități care să aibă finalitate explicit

educativă; poate să organizeze, într-un mod mai mult sau mai puțin ocazional sau sistematic, acțiuni cu caracter, cultural, civic, filantropic; menirea ei este să-i integreze pe

toți în această simfonie acțională în așa fel încât să producă binele pentru semeni. Biserica acționează ca un factor dinamizant, cumulativ, sporitor în raport cu ceilalți

factori, generând sau organizând și acțiuni cu caracter comunitar, cu finalitate explicit socială, civică, filantropică, caritabilă.[1]

           Domnul profesor Dorin Opriș,un excelent cercetător în domeniul didacticii spunea:,, Din perspectiva educaţiei religioase, problema valorilor are conotaţii multiple:

promovarea unui sistem de valori preluate din învăţătura creştină, asumarea în plan personal a acestora, precum şi evidenţierea efectelor pe care le poate avea asupra

societăţii.

          Prin excelenţă suprasensibile, valorile religioase îl invită pe om să se raporteze la o realitate superioară, eternă, dovedită de Iisus Hristos ca fiind valoarea supremă. Pe

baza libertăţii corect asumate, omul poate dobândi capacitatea de a ierarhiza valorile în conformitate cu propriile aspiraţii. Aceste enunţuri cu valoare de principiu se

regăsesc în parcursul propus de programa şcolară, care îi oferă elevului posibilitatea de a cunoaşte valorile spirituale şi modul în care trăirea acestora poate deveni o realitate

personală.’’[2]

            Din lucrarea ,,Apostolat educațional’’ reținem faptul că:,,În mod evident, viaţa omului se constituie dintr‑o multitudine de acţiuni care au drept scop formarea

personalităţii. Atunci când acestea se înscriu în sfera acţiunilor moral‑religioase, omul intră într‑o dinamică a vieţii autentic creştine, ce include în mod necesar evaluări

permanente, astfel că progresul spiritual personal nu poate fi conceput în afara demersurilor evaluative şi autoevaluative.’’[3]

            Irineu  Episcop de Ecaterinburg și Irbitk spunea  că educația creștină a copiilor trebuie sa fie începută de la cea mai frageda vârstă, pentru că primii cinci-șase ani

ai copilariei sunt hotărâtori pentru tot restul vieții omului.

            Copilul care a primit o educație bună, chiar daca o apucă pe un drum greșit, simte la un moment dat, că înlauntrul său se trezește amintirea puternică a  anilor

nevinovați și fericiți ai copilăriei și se poate întoarce la adevăr. Își aduce aminte de acele rugăciuni simple, pe care le-a învațat de la mama sa -- chiar daca ea acum se

odihnește poate în mormânt -- se gândește la sfaturile pe care aceasta i le dădea, pe când statea încă pe genunchii ei. Și cu toate că trăiește o viață păcătoasă, că a uitat

acele rugăciuni, se poate ca într-una din nopti, mergând să se culce, să își aducă aminte, fără să vrea, cum mama sa îl învăța să își faca semnul sfintei cruci înainte de a se

culca, cum îl însemna chiar ea cu sfânta cruce si cum se ruga pentru el.[4]
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Metode interactive în procesul instructiv educativ - exemple de bune practici

 

         Rezumat: Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţării experenţiale, de exersare a capacităţilor de analiză, de dezvoltare a

creativităţii copiilor. Specific acestor metode este faptul că ele promovează interacţiunea dintre preşcolari, schimbul de idei, de cunoştinţe, asigurând un demers interactiv

al actului de predare-învăţare-evaluare. Prin folosirea acestor metode, preşcolarii depun un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a altor

demersuri interdisciplinare prin studiul mediului concret şi prin corelaţiile elaborate interactiv, în care îşi asumă responsabilităţi, formulează şi verifică soluţii.

 

Cuvinte cheie: metode intercative, ,,Bula dublă, Schimbă perechea, Explozia stelară, Diagrama Venn”.

 

               Metodele interactive sunt metode care activează toţi copiii şi le dezvoltă comunicarea, creativitatea, independenţa în gândire şi acţiune, îi ajută să ia decizii corecte

şi să argumenteze deciziile luate. Aceste metode presupun respectarea particularităţilor de vârstă, îmbinarea diferitelor forme de activitate, îmbinarea muncii individuale cu

munca pe grupuri şi activitatea frontală, evaluarea corectă a rezultatelor obţinute şi reconstituirea relaţiei educatoare-copil. Metodele de învăţare activă implică copiii în

procesul de învăţare în sensul formării lor ca participanţi activi la procesul de educare, astfel fiind ajutaţi să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să aplice în diferite situaţii de

învăţare ceea ce au învăţat. Aceste metode sunt folosite din ce în ce mai mult în practica educaţională alături de cele tradiţionale ori în combinaţie cu acestea. Câteva

exemple de metode innovative de predare, pe care le-am utilizat în activitatea didactică sunt următoarele:

mailto:daniela.chivu1996@gmail.com


06.02.2020 Numarul Curent - Educatiaazi

https://educatiaazi.wgz.ro 26/37

                  Bula dublă - este o metodă de predare-învăţare, uşor de aplicat, care grupează asemănările şi deosebirile dintre două obiecte, fenomene, idei, concepte etc.. Ea

este reprezentată grafic din două cercuri mari în care se aşează câte o imagine care denumeşte subiectul abordat. De cele două cercuri mari se află relaţionate prin linii alte

cercuri mici situate între cercurile mari în care se specifică asemănările, iar în cercurile exterioare se specifică caracteristicile fiecărui termen, particularităţile sau

deosebirile.

 De exemplu, la activitatea DLC-convorbire ,,Ce ştim despre anotimpuri?” în cercurile mari am asezat imagini reprezentative despre anotimpurile toamna şi iarna. Copiii au

completat două caracteristici ale anotimpului toamna (cad frunzele, pleacă păsările călătoare), două caracteristici ale anotimpului iarna (ninge, îngheaţă apa) în cercurile

exterioare şi două asemănări (anotimp, 3 luni) în cercurile mici din mijloc. O altă activitate la care am folosit metoda Bula dublă a fost o activitate DLC-joc didactic ,,În

curând voi fı şcolar,,. În acest joc în cele două cercuri mari am aşezat imagini cu preşcolari şi şcolari, iar copiii au completat cercurile mici din mijloc cu asemănările

existente între preşcolari şi şcolari (sunt copii, se hrănesc şi cresc), iar în cercurile exterioare au completat cu caracteristicile acestora (preşcolarii se joacă, merg la

grădiniţă, şcolarii merg la şcoală, învaţă).

                 Schimbă perechea este o altă metodă interactivă pe care am folosit-o în activităţile cu preşcolarii. Această metodă are ca obiectiv stimularea comunicării şi

rezolvarea de probleme prin lucru în pereche. Metoda ,,Schimbă perechea,, am folosit-o în activităţi de observare, activităţi de convorbire, activităţi practice, etc .

De exemplu la activitatea de observare cu tema ,,Fructe de toamnă ’’, am urmărit ca prin lucru în pereche, copiii să descopere cât mai multe caracteristici ale fructelor care

se coc în anotimpul toamna. Am organizat copiii în două cercuri concentrice după ecusoanele pe care le aveau în piept, în interior copiii cu frunze galbene, în exterior copiii

cu frunze verzi. La îndemnul educatoarei, copiii au luat din coş un fruct la alegere pe care l-au observat, l-au analizat pentru a spune totul despre el. Perechea a analizat

fructul timp de 3-5 minute. La comanda educatoarei ,,Schimbă perechea’’ copiii din interior s-au deplasat şi au format o nouă pereche. Copiii diCopiii din cercul exterior au

făcut o sinteză a observaţiilor anterioare şi au continuat analiza cu noua pereche pentru descoperirea caracteristicilor fructului prin câţi mai mulţi analizatori. Perechile s-au

schimbat atunci când s-au epuizat toate ideile copiilor şi când fiecare copil a făcut pereche cu toţi membrii grupei.        

                   Explozia stelară este o altă metodă pe care am folosit-o în procesul instructiv educativ. Este o metodă de stimulare a creativităţii şi o modalitate de relaxare a

copiilor. Ea se bazează pe formularea de întrebări pentru rezolvarea de probleme. Am folosit această metodă cu bune rezultate în activităţile de lecturi după imagini,

convorbiri, memorizări, povestiri. Ca material didactic am folosit o stea mare, cinci stele mici de culoare galbenă, cinci săgeţi roşii şi jetoane. Pe steluţa mare am aşezat o

imagine legată de tema abordată, iar pe cele cinci steluţe mici am scris câte o întrebare de tipul CE ?, CINE ?, UNDE? , DE CE ?, CÂND ?.

Prin folosirea acestei metode, am urmărit dezvoltarea potenţialului creativ al preşcolarilor, familiarizarea lor cu strategia elaborării de întrebări de tipul prezentat mai sus,

exersarea capacităţii acestora de a alcătui propoziţii interogative pe baza conţinutului unor imagini şi nu în ultimul rând rezolvarea problemelor prin găsirea răspunsurilor la

întrebările adresate.

                     Diagrama Venn este o metodă interactivă, de fixare, consolidare şi evaluare a cunoştinţelor. Această metodă are o largă aplicabilitate şi am folosit-o cu

succes în activităţile de observare, povestiri, convorbiri, jocuri didactice, etc.. Diagrama Venn este formată din 2 cercuri care se suprapun parţial. În spaţiul care

intersectează cele două cercuri am aşezat, desenate sau scrise, asemănările dintre două obiecte, idei, concepte, iar în cele două cercuri am aşezat aspectele specifice ale

acestora. Pentru fixarea şi evaluarea cunoştinţelor copiilor, am folosit aceasta metodă în activităţile de povestire, observare, convorbire, etc.

De exemplu, în activitatea DLC-convorbire ,,Totul despre păsări”, preşcolarii au realizat o diagramă în care au evidenţiat asemănările şi deosebirile existente între păsările de

curte şi păsările sălbătice. De asemenea, am folosit această metodă în jocul didactic ,,În lumea poveştilor” cu scopul de a verifica cunoştinţele copiilor privind poveştile

învăţate. În cadrul acestui joc, copiii au realizat o diagramă Venn în care au aşezat în cele două cercuri personajele specifice fıecărei poveşti, iar în arealul în care se

suprapun cele două cercuri au aşezat personajele comune .

          Așadar, din multitudinea de metode interactive, am prezentat pe scurt doar câteva pe care le-am aplicat la grupă, metode prin care noul si căutarea de idei conferă

activităţii ”un mister didactic” în care copilul e participant activ la propria formare.

                În concluzie, dezideratele de modernizare şi de perfecţionare a metodologiei didactice se  înscriu pe direcţiile sporirii caracterului activ al metodelor de

învăţământ, în aplicarea  unor metode cu un pronunţat caracter formativ, în valorificarea noilor tehnologii  instrucţinale (e-learning), în contaminarea şi suprapunerea

problematizării asupra fiecărei metode şi tehnici de învăţare, reuşind astfel să se aducă o însemnată contribuţie la dezvoltarea întregului potenţial al elevului.

                  Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare

şi de muncă independentă, cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de muncă interdependentă.

              Prin metodele interactive elevul intră în necunoscut, într-o aventură a descoperirii de noi cunoştinţe, deprinderi el fiind participant activ. Acţionând alături de

ceilalţi din grup, începe să rezolve sarcini şi să se simtă că este persoană importantă, capabilă să ia decizii pentru bunul mers al activităţii de grup. În grupul de elevi fiecare

trebuie să ştie să descopere, compare, clasifice cunoştinţele dobândite. Efortul elevilor este unul intelectual, prin care se exersează procesele psihice cognitive. Metodele

interactive îl motivează pe copil, îi oferă o încărcătură afectivă deosebită.

              Învăţarea prin cooperare este un tip de învăţare eficient. Strategiile didactice trebuie să includă învăţarea prin cooperare deoarece în acest fel se permite o

abordare interdisciplinară a conţinuturilor şi creează un element al învăţării plăcut, stimulativ care valorifică interesele şi nevoile copiilor.  

              Specific metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai

activă şi cu rezultate evidente. Acest tip de interactivitate determină “identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care acesta este antrenat” ,ceea ce duce la

transformarea elevului în stăpânul propriei transformări şi formări. „Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicării , observând tendinţele inhibitorii care pot apărea

în interiorul grupului” ( Ion-Ovidiu Pânişoară).
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Grădinița cu P.P. ,,Alexandrina Simionescu Ghica” Târgoviște

 

 

Demersuri de integrare a noilor educatii în învăţământul preşcolar

 

Rezumat: Conceptul de ,,nou” este asociat, de obicei cu  idea de inedit, original, neobişnuit, cu ceea ce se întâmplă prima oară, dar şi cu ceea ce vine să înlocuiască

vechiul.  Aceste sensuri însă nu se transferă în mod automat şi asupra trăsăturilor umane, deoarece nu putem accepta că ceea ce a fost omul până la noile educaţii poate fi

numit învechit, Problema este dacă noţiunea şi termenul de ,,educaţii noi” exprimă cu adevărat noi realităţi educaţionale. Se ştie că educaţia este de o seamă cu omul, îi

însoţeşte întreaga lui viaţă, este universală proprie tuturor oamenilor antrenând toate valorile date omului și realizându-se preponderent în sens pozitiv, reprezentând

măsura de devenire a omului întru fiinţă. A trata deci despre noile educaţii înseamnă a defini educaţia ca valoare a conştiinţei pedagogice.

 

Cuvinte cheie: ,,educție, noile educații, noile educații în contextual învățământului preșcolar”

 

          Motto : ,,Educaţia este ceea ce supraveţuieşte după ce tot ce a fost învăţat  a fost uitat .” Burrhus Frederic Skinner

         În contextul actual, şcoala românească trebuie sa se adapteze rapid mutaţiilor sociale ,să fie conectată la realităţile şcolii europene ,contribuind la cristalizarea a ceea

ce înseamnă conştiinţa apartenenţei la cetăţenia europeană şi la spaţiul cultural european . Pentru a răspunde aşteptărilor societăţii,  şcoala trebuie să găsească un echilibru

între grija reală faţă de cei implicaţi în procesul educaţional şi promovarea autonomiei sale creatoare şi a competenţei cadrelor didactice.

         Pregătirea copiilor pentru viaţă înseamnă educarea lor în armonie cu unele principii, normele si idealuri ale poporului român . Grădiniţa ca primă etapă de învăţământ,

este implicată afectiv în această acţiune de formare a omului. Integrarea copilului într-un nucleu social altul decât familia se poate realiza  mai simplu sau mai dificil în

funcţie de o serie de factori : gradul de deschidere a copilului spre relaţia cu ceilalţi, temperamentul său,gradul de independenţă în acţiune,competenţa educatoarei şi

deschiderea spre colaborare cu familia , calitatea estetică afectivă a mediului ambiant din grădinţă.

         Platon definea educaţia ca fiind ,, arta de a forma bunele deprinderi sau de a dezvolta aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de ele ” .

“Noile educaţii” reprezintă, de fapt, noi conţinuturi specifice, raportabile la oricare din cele cinci conţinuturi generale ale activităţii de formare-dezvoltare: morală,

intelectuală, tehnologică, estetică, psihofizică a personalităţii umane. ,,Noile educaţii" sunt adaptabile la nivelul fiecărei dimensiuni a educaţiei, în funcţie de particularităţile

acestora dar si de ,,ciclurile vieţii" şi de condiţiile sociale specifice fiecărui sistem educaţional. Metodologia valorificării ,,noilor educaţii" vizează toate dimensiunile  şi

formele (formală, nonformală, informală) educaţiei. Procesul declanşat stimulează trecerea de la demersurile specifice la abordările globale, interdisciplinare, care permit

aprofundarea unor probleme sociale care cer soluţii concrete: pacea, democraţia, justiţia socială, dezvoltarea, alimentaţia, sănătatea, protejarea copiilor, promovarea

învăţământului şi a cercetării ştiinţifice.

         Iată câteva din aceste noi educaţii puse în practică în grădiniţă şi la grupă:

Educaţia  pentru sănătate realizată în grădiniţă, este pasul spre a învăţa copii să respecte regulile de igienă personală şi să se obişnuiască cu un regim raţional de viaţă

şi alimentaţie. Preșcolarul trebuie ajutat să cunoască schema corporală proprie, să cunoască reguli de igienă şi conduită sănătoasă , să cunoască alimentele de bază, să

manifeste curiozitate faţă de mediul înconjurător , să-şi dezvolte nevoia de a avea şi menţine o ambianţă plăcută, să practice exerciţii fizice de călire a organismului şi de

sporire a capacităţii la efort , să înţeleagă şi să respecte igiena programului zilnic. Pentru a transforma deprinderile în obişnuinţe şi pentru a stimula interesul copiilor pentru

menţinerea sănătăţii, am implementat opţionalul „Mici şi sănătoşi”.Sperăm că până la sfârşitul anului copiii vor consolida cunoştinţele şi deprinderile igienico-sanitare.

Educaţia interculturală promovează atitudinea de deschidere, acceptare şi de înţelegere firească a raportului dintre un individ şi ceilalţi, respetarea diferenţelor culturale

prin valorificarea pozitivă a relaţiilor de egalitate între oameni. Grădiniţa este principalul spaţiu al învăţării pluralităţii culturale prin preţuirea diversităţii, a notei distincte aduse

de cultura fiecărui actor social participant.Uneori este necesară modelarea orgoliului etnic al majorităţii şi întărirea încrederii în sine al minorităţii.

Educaţia moral-civică este realizată în grădiniţe prin activităţi instructiv-educative precum educaţia pentru societate. Copilul trebuie ajutat să cunoască principalele

noţiuni morale pozitive şi conţinutul lor(bine , adevăr ,frumos, disciplinat , corect ); să asculte şi să respecte cerinţele părinţilor şi ale educatorului ; să folosească formulele

de politeţe ,,vă rog” , ,,mulţumesc” , ,,cu plăcere” , să salute frumos , sa poată folosi obiectele proprii , iar ale altora numai după ce au cerut voie , să ofere ajutor celor mai

slabi , sau celor care au nevoie ,să dovedească bună cuviinţă în toate împrejurările: familie , gradiniţă , pe stradă, în parc, în autobuz , să deosebească intre ,,trebuie” si ,,nu

trebuie” , ,,e voie” şi,, nu e voie”, între ,,se poate” şi ,,nu se poate” .

Educaţia rutieră are  ca obiective înţelegerea şi asimilarea normelor de legislatie rutieră,respectarea regulilor de circulaţie, asimilarea unor roluri în acţiuni de educaţie

rutieră , dezvoltarea unui comportament responsabil ca participant la trafic .

Educaţia estetică îndeplineşte multiple funcţii educative, pentru a le înţelege mai bine, să ne referim la natura şi specificul artei. Arta este principala modalitate prin care

se înfăptuieşte relaţia estetică dintre om şi realitate .Conţinutul specific activităţilor din grădiniţă, cu predominarea jocului, includ sintetic şi într-o structură accesibilă

vârstei, valori artistice din literatură, muzică, arte plastice, dans, teatru, film.Acestea sunt asimilate într-un cadru natural sau artificial adecvat realizării integrale a educaţiei

artistice. Educaţia literară are un rol important în educaţia estetică prin mesajul artistic şi limbajul artistic.Prin literatură, la preşcolari un loc de seamă îl ocupă creaţia

populară :basme şi cântece populare, proverbe şi zicători, în care s-a concretizat înţelepciunea, simpatia, patriotismul.

Educaţia muzicală ocupă o bună parte din timpul rezervat procesului instructiv-educativ şi activităţiilor extracurriculare.Multe activităţi din grădiniţă sunt însoţite de

cântec.

Educaţia fizică urmăreşte dezvoltarea armonioasă a organismului, întărirea sănătăţii şi cultivarea unor calitatăţi fizice necesare muncii, activităţiilor sportive.În cazul

preşcolarilor se accentuează aspecte precum menţinerea şi întărirea sănătăţii copiilor, dezvoltarea lor armonioasă din punct de vedere fizic şi moral, formarea unor

deprinderi sănătoase de muncă şi viaţă.La nivelul învăţământului preşcolar, educaţia fizică se realizează în cadrul activităţilor comune (A.D.E.) cu întreaga grupă, diferenţiat,

în funcţie de nivelul grupei. Conţinutul educaţiei fizice constă în învăţarea mişcărilor de bază, respectarea unor reguli de igienă în practicarea diferitelor jocuri de mişcare.

           Toate aceste noi educaţii pot fi  folosite în cadrul activităților pe domenii experiențiale și activităţilor extracurriculare, pe parcursul unui an şcolar. Educatorul este cel

care conduce buna desfăşurare a activităţilor, având un rol deosebit de important în îmbogăţirea culturii copiilor , în educarea socio-afectivă si distractiv - recreativă .   

            Pentru părinţi copilul este o sursă de bucurie ,pentru naţiune este o promisiune de viitor . Şi părinţii şi naţiunea nutresc speranţe pentru copiii lor şi îşi pun întreaga
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încredere în educatorul care îl are în grijă.
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Aspecte ale educației românești în contextul dezvoltării durabile

 

Rezumat: Societatea contemporană este tot mai mult definită în literatura de specialitate ca fiind o societate educativă. Analizele comparative ale sistemelor

educaționale actuale evidențiază convergența și  existența între gradul de dezvoltare socială, economică și culturală al unei societăți și viabilitatea sistemului de

învățământ pe care aceasta îl promovează.

Cuvinte cheie: educație, dezvoltare durabilă,educație permanentă, ideal educațional.

Specificul epocii postmoderne implică la nivelul pedagogiei nu doar reajustări de ordin epistemologic ci și in ceea privește raporturile școlii ca instituție cu autoritatea statală.

De-a lungul timpului, rolul statului în ceea ce privește educația a fost unul de tip monopolist: sistemul educațional era în întregime creat și condus de stat, statul era cel care

ajusta sistemul educațional la necesitățile impuse de structura pieței forței de muncă și care trasa sarcini clare privind formarea civică a cetățenilor și cultivarea prin educație

a unei anumite loialități față de instituțiile acestuia. Schimbări substanțiale sunt preconizate a se produce și la nivelul conținuturilor instructiv-formative vehiculate. Actorii

sociali ai societății postmoderne conștientizează tot mai mult faptul că, în condițiile accelerarii progresului tehnico-științific, achiziția unor deprinderi și cunoștințe mereu

actuale și de înalta calitate condiționează în mod decisiv statutul și reușita lor profesională. Din aceasta perspectivă eficiența sistemelor educaționale este în mare parte

superpozabilă cu masura în care acestea își actualizează și diversifică în permanență structura curriculara și oferta de informații.

Diversificarea și actualizarea în timp util a structurii curriculare a sistemelor educaționale aparținând societății postmoderne este determinată și de un alt fenomen și anume

de mercantilizarea ofertei informaționale. Reducerea implicării statului în organizarea sistemelor de învățământ implică, alaturi de descentralizare și diminuarea resurselor

bugetare alocate acestora.

Aflate sub presiunea mereu în creștere a pieței educaționale și urmărind asigurarea și menținerea competivității în acest sector, instituțiile de învățămant contemporane se

văd obligate nu numai la frecvente restructurari a conținutului învățământului și la o mai bună politică de selecție a personalului didactic ci și la stabilirea unor legături de

strânsă colaborare cu departamentele de cercetare științifică existente la nivelul diverselor domenii de activitate. Acestor priorități li se vor adaugă în timp, datorită

concurenței de pe piața educațională, ridicarea standardelor de selecție a candidaților. În contextul autofinanțării și sistemelor educaționale concurențiale devine evident

faptul că trebuie stabilite criterii pertinente de selecție a candidaților astfel încât educația acestora să implice costuri cât mai reduse iar performanțele lor ulterioare să

contribuie la îmbunătățirea imaginii instituției care i-a pregătit.

Din această perspectivă, se impun schimbări majore și în ceea ce privește sistemul managerial al școlii care trebuie să devină mai flexibil și mai dispus să reacționeze rapid

și adecvat la provocările socio-economice ale prezentului. La rândul lor, profesorii de la toate nivelurile de organizare a învățământului, vor fi încurajați să-și asume în mod

direct și explicit responsabilitatea progresului școlar al celor care se educă, evitându-se ca relația profesor-elev să devină o relație goală de orice semnificație.

Postmodernismul aduce astfel cu sine profesionalizarea accentuată a educației, criteriul de eficiență al acesteia fiind competivitatea și gradul în care absolvenții sunt dotati

cu competențele operaționale solicitate în contextul unei piețe educaționale care, adeseori, depășeste granițele naționale,  devenind internațională. Educația se va orienta în

acest sens cu precădere asupra pregătirii, pe cât posibil, a unor experți și a unui personal cu înaltă calificare pentru sectoarele de vârf, elemente capabile să asigure

viabilitatea diverselor instituții educaționale și să valideze locul pe care acestea îl ocupă în spațiul concurențial al pieței ofertelor educaționale.

Considerăm ca pentru a face față cu succes diverselor provocări ale societății contemporane este necesar ca educația să se orienteze nu înspre eliminarea nediscriminatorie

și abuzivă a ideilor pedagogice ale modernității ci asupra transformarii și adaptării acestora la specificul și caracteristicile pe care societatea postmodernă le impune.

Educatia permanentă este definită in literatura de specialitate ca fiind activitatea de extindere temporală și spațială, fără nici un fel de sectorizare artificială, a proceselor

instructiv-formative pe întreaga durată a vieții individului, dincolo de limitele contextului școlar tradițional. Altfel spus, educația permanentă desemnează un proces integrator

al tuturor actelor și modalităților educaționale într-un continuum spațio-temporal omogen și definește procesul devenirii continue prin educație a subiectului uman.

Necesitatea permanentizării educației a fost intuită începând cu clasicii pedagogiei universale însă caracteristicile societății contemporane impun prin însăși esența lor

expansiunea cantitativă și calitativă a  educației și multiplicarea situațiilor de învățare, dincolo de granițele spațio-temporale ale școlii,  pe tot parcursul existenței individului.

Ne referim în acest context în primul rând la faptul că, deși criteriul de eficiență al oricărui sistem de învățământ este în prezent măsura în care poate pregăti și forma

experți pentru domeniile de vârf ale cunoașterii și personal cu înaltă calificare, devine tot mai evidentă constatarea că acest deziderat este, în majoritatea cazurilor, dificil de

realizat în limitele stricte ale educației de tip școlar. Acestui considerent i se adaugă numeroase alte motive care impun, la rândul lor, necesitatea permanentizării educației:

creșterea exponențială a volumului de informație și a gradului de perisabilitate a acesteia, creșterea duratei timpului liber și a duratei medii de viață, accelerarea ritmului de

producere a schimbărilor etc.

Accentuarea caracterului prospectiv al educației implică întreprinderea a două acțiuni distincte: conturarea cu claritate a idealului educațional și adecvarea într-o cât mai

mare măsură a activităților instructiv-formative la scopurile și obiectivele derivate din asumarea respectivului ideal. Conturarea idealului educațional se va realiza astfel

pornind nu atât de la trasăturile și necesitățile impuse de prezent cât de la anticiparea influențelor acestora asupra evoluției în viitor a societății. În formularea idealului
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educațional vor fi avute astfel în vedere nu doar resursele și dificultățile condițiilor existente ci mai ales cerințele solicitate de societatea în care actualii elevi și studenți

urmează a se integra la terminarea studiilor.

O altă cerință impusă de caracterul prospectiv al educației în definirea idealului propus de către aceasta spre realizare este conștientizarea caracterului flexibil al oricăror

formulari ale finalităților sale. Finalitățile educaționale nu sunt coordonate imuabile ale realizării procesului instructiv-formativ, ci doar cadre generale care ghidează și

orientează acțiunea educațională în diferitele momente ale desfășurării sale. Determinarea social-istorică a finalităților educației implică acceptarea faptului că acestea pot fi

modificate și restructurate în funcție de solicitările imediate sau de perspectivă ale societății care găzduiește realizarea acțiunii educaționale.

Structurarea idealului educațional în raport cu estimările evoluției societății pentro o dezvoltare durabilă se va realiza în condițiile luării în calcul a posibilităților și resurselor

disponibile, în caz contrar scopurile și obiectivele subsumate de către acesta devenind utopice și nerealizabile. Echilibrul dintre posibilitățile efective ale momentului și

caracteristicile impuse idealului educațional ca urmare a activității de prospectare pedagogică reprezintă o condiție esențială dar nu și suficientă în adecvarea educației la

specificul societății viitoare.

BIBLIOGRAFIE:

Allport, G., (1981), Structura și dezvoltarea personalității, Editura Didactică și Pedagogică, București.

Antonesei, L., (1996), Paideia. Fundamentele culturale ale educației, Editura Polirom, Iași.

 Bee, H., (1989), The Developing Child, Harper Collins Publishers, New York.

Benga, O., Miclea, M., (2001), Development and cognition, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.

Birch A., (2000), Psihologia dezvoltării, Editura Tehnica, Bucuresti.

Birzea, C., (1998), Arta și știința educației, Editura Didactica și Pedagogică R.A., București.

Calin, M., (1996), Teoria educației. Fundamentarea epistemologică și metodologică a acțiunii educative, Editura ALL, Bucuresti.

Charbonnel, N., (1988), Pour une critique de la raison educative, Peter Lang, Berna.

Dafinoiu, I., (1999), Personalitatea elevilor. Temperamentul și caracterul, în volumul Psihologie școlară, coord. Cosmovici A., Iacob, L., Editura Polirom, Iași.

Dartu, C., (1998), Personalitatea între schimbare și stabilitate, în volumul Psihosociologia schimbării, coord. Neculau, A., Ferreol, G., Editura Polirom, Iași.

Dewey, J., (1972), Democrație și educație, Editura Didactica și Pedagogică, Bucuresti.

Doron, R., Parot, F., (1999), Dicționar de psihologie, Editura Humanitas, București.

Duta, F., (1997), Psihologie și educație, Editura Didactica și Pedagogică R.A., București

Bratosin Iulia Elena

e-mail: iulia.marculescu@yahoo.com/0723.620.469

Doctorandă-Facultatea de Filosofie Universitatea din București      

 

Patru provocări morale în școală și aplicații la învățământul românesc

 

Rezumat: Prin prezentul proiect de cercetare îmi propun să susțin necesitatea ameliorării morale prin educația pentru formarea caracterelor, pornind de la trăsături comune

întâlnite în spații geografice și culturale foarte diverse, privind unele probleme morale care, după părerea mea, generează în ambianța școlară destabilizarea caracterului

etic al școlii. Așadar scopul principal este reprezentat de identificarea a patru dintre provocările morale întâlnite în școlile românești, pornind de la observațiile lui Robert

J.Starratt asupra stării morale generale, notificate în cartea sa „Building an Ethical School: A Practical Response to the Moral Crisis in Schools”.

 

Cuvinte cheie: ameliorare morală, individualism; concurență; superficialitatea rațiunii; conformitate; faliment moral.

Robert J.Starratt sugerează analiza a patru provocări principale de ordin moral, ce reprezintă imaginea morală generală, întâlnită în școli din medii culturale și spații foarte

diverse. Problemele morale la care autorul își propune să răspundă se regăsesc și în școlile românești, în forme specifice. Tezele morale la R.J.Starratt sunt: problema

individualismului, etica concurenței, superficialitatea rațiunii și conformitatea.

Individualismul în educație, sub aspect moral, presupune tratarea fiecărei persoane ca entitate separată de grup și minimalizează perfoamanțele clasei. În acest context,

nevoia psihologică de apartenență la grup nu este îndeplinită, iar relațiile (de prietenie, de munca în echipă, de colaborare,etc.) în interiorul clasei de elevi sunt înlocuite de

neîncredere și lupta pentru primul loc.

 Concurența invita, de asemenea, la obținerea rezultatelor în raport cu ceilalți și nu în raport cu munca depusă între două secvențe de învățare. Mentalitatea competitivă,

(potrivit articolului lui Alfie Kohn „Against Competitiveness”), subliniază alte trei probleme majore din jurul educației: globalizarea, calitatea educației și falimentul moral.

Cele trei atribute explică relația defectuasă, întrucât concurența se manifestă la nivel global, urmărind comparații între indivizi și grupuri, fără să țină seama de accesul la o

educație de calitate pentru fiecare copil, iar în aceste condiții falimentul moral, consemnează indiferența față de bunăstarea copiilor.

Modelul raționalității superficiale implică tendința de a neglija în cadrul procesului predare-învățare-evaluare, gândirea superioară. Elevul este astfel angajat în memorarea

unor serii de informații pentru care nu poate să găsească corespondent în viața de zi cu zi. Cu alte cuvinte, operaționalizarea cunoștințelor nu poate avea loc, pentru că

elevul nu înțelege pentru ce învață.

Privind problema conformității, putem considera că înglobează toate celelalte probleme discutate, dat fiind că, elevul este format într-o cultură a elementelor negative

(înstrăinarea de grup, concurență, lipsa mijloacelor de aplicare a cunoștințelor teoretice). Conformitatea, descrie așadar un comportament de dependență față de o autoritate

(profesorul, în speță). Lipsa experiențelor personale, în învățare, conduc la dificultatea de a distinge între rău și bine, la reducerea nevoii de explorare, la neîncredere de sine

și lipsă de autonomie. Prin urmare, sunt îngustate căile de cunoaștere și chiar de relaționare socială.

Așadar, problematicile discutate îndepărtează instituția școlii și implicit pe membrii săi, de caracterul etic.

În România, cele patru probleme, prezintă nuanțe specifice culturii locale, însă pornesc din aceleași surse:  moralitatea învechită, disfuncțională pentru nevoile școlii de
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astăzi.

Motivația pentru fondarea unor școli etice, după cum este prezentată de Robert J.Starratt, provine dintr-o serie de observații extinse asupra mai multor sectoare ale vieții

sociale, familiale și școlare, printre care:

înțelegerea și interpretarea greșită a principiilor etice, sub forma unor tradiții, valori sau preferințe individuale;

creșterea masivă a infracțiunilor (crime, violuri, acte de violență, furturi, etc.);

dezinteresul general pentru etică (al părinților, al cadrelor didactice, al autorităților);

regândirea rolului școlii și combaterea convingerilor conform cărora școala pregătește în copii un set de achiziții intelectuale de baza (ex.citit, scris, calcul matematic),

ignorând domeniile: emoțional, social, operațional, ș.a.m.d.

Pentru copil, aceste fenomene, devin modele de comportamente sociale, familiale sau în raport cu munca, atitudinile dezvoltate fiind în opoziție cu latura etică.

În acest context, ideea de a construi școli etice poate întâmpina multiple obiecții, întrucât beneficiile unei astfel de instituții sunt dificil de observat, presupun timp și reforme

generale, la care să participe toți ce implicați în educație. În primul rând însă, după Starratt, e nevoie de identificarea și observarea directă a problemelor cu care ne

confruntăm.

Starratt discută în prima parte a capitolului al doilea, despre necesitatea revenirii la un echilibrului valoric, ca punct de pornire în formarea unei școli etice. „Echilibrul

valoric” aici, presupune reconsiderarea valorilor asupra cărora școlile se axează în prezent și luarea în calcul a valorilor ignorate. Pentru atingerea acestui deziderat, Starratt

propune abordarea particulară a fiecărei tematici în parte.

În vederea dezvoltării unei educații etice în școli, Starratt discută despre „valorile concurente”, respectiv acel set de valori exercitate din mediu asupra copilului, care

influențează finalitatea actului educativ prin aspecte negative.  

În România, valorile concurente, contrare valorilor tradiționale  (integritate, colaborare, perseverență, responsabilitate etc.) sunt influențele neprelucrate în școală din

perspectivă etică și educațională, la care copilul aderă cu ușurință, datorită promovării în exces prin canalele media.

Așadar, valorile concuente ajung să devină singurele valori cunoscute de copil. Mass-media furnizează în masă informații despre astfel de modele de succes, de unde tinerii

preiau exemple de reușită, realizări atinse prin mijloace comode, fără legături cu munca academică sau pregătirea în școli și universități recunoscute.

 Relația dintre educație și succes sau educația ca mod de viață, nu este discutată în mod public, iar beneficiile școlarizării nu sunt ușor vizibile. În aceste condiții, este firesc

ca elevul să nu își găsească motivația necesară pentru învățare.

În plus, în educația de la noi din țară se observă o înclinație pentru asumarea responsabilității eșecului, nu și a reușitei. De cele mai multe ori, sunt evidențiate deficiențele de

învățare ale copilului (de către învățător, de către alți elevi, de către directori, familie etc.) și resursele materiale insuficiente, în timp ce înregistrarea oricărui tip de progres

este pusă la îndoială sau omisă. Putem spune că în școlile românești lipsește o cultură pentru atitudini pozitive și optimism pedagogic. Toate aceste trăsături negative

corespund celor patru probleme identificate de Starratt, provocând o gamă largă de probleme conexe (de exemplu, forma superficială de raționalitate la care sunt invitați

elevii prin educația actuală, conduce la o lipsă generală de motivație; concurența determină atitudini negative între colegi și incapacitate de lucru în echipă).

Înțelegerea fiecăreia dintre cele patru probleme și a legăturilor dintre acestea reprezintă, după Starratt, punctul cheie al regândirii instituției școlii. De altfel, una dintre

provocările majore în acest moment, în educație, este tocmai armonizarea dintre tendințele de transformare și totalitatea factorilor care impactează sistemul, spre

reconfigurarea unui învățământ organic.
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Copiii care sunt consideraţi mai  „speciali”

 

            Rezumat: Toţi copiii au aceleași trebuințe de bază în creștere și dezvoltare. Copiii mai speciali este un termen ce ar putea include chiar şi pe acei copii

supradotaţi, greu de inclus într-un colectiv. Învăţământul românesc susţine integrarea tuturor copiilor. Profesorii par să fie din ce în ce mai conştienţi de nevoia tratării

individualizate. Totuşi, este dificil de schimbat mentalităţile. În plus, dificultăţile cu care se confruntă învăţământul românesc amplifică greutăţile procesului de

incluziune.

 

            Cuvinte cheie: şcoala viitorului, cerinţe educaţionale speciale, incluziune

 

            Societatea modernă are ca scop să integreze ȋn structurile sale toate categoriile de persoane, valorizând principiul nondiscriminării și promovând drepturi egale

pentru toţi. Stabilirea relaţiilor interpersonale între profesori şi elevi oferă şansa copiilor cu cerinţe educaţionale speciale de a se exprima într-o activitate comună, de a se

uni, de a conlucra într-o singură acţiune. Cunoştinţele despre caracteristicile individuale, condiţiile de viaţă ale fiecărui elev în parte, relaţiile familiale contribuie la stabilirea

relaţiilor de prietenie şi încredere între participanţii procesului educaţional şi vizează necesitatea individualizării evaluării şi a demersului educaţional, precum şi analiza

plurifactorială şi dinamică a cauzelor eşecului şcolar. O asemenea manieră de înţelegere este mai aproape de idealul şcolii viitorului, care îşi doreşte să ofere şanse de

includere în societate a tuturor elevilor, inclusiv a celor cu dizabilități, dar şi a elevilor cu tulburări de învățare specifice și / sau tulburări de dezvoltare specifice, elevi cu

dezavantaje sociale și culturale, elevi dezavantajați de lipsa de cunoaștere a limbii române etc.

https://www.alfiekohn.org/article/competitiveness/
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Termenul cerinţe educaţionale speciale desemnează o abordare educativă diferenţiată și specializată a  elevilor cu deficienţe mentale, dizabilităţi fizice, afecţiune somatice etc.

Astfel, conceptul de cerinţe educative speciale (CES) aspiră la depăşirea tradiţională a separării în diferite categorii printr-o abordare non-categorială a tuturor copiilor.

Această sintagmă conturează un “continuum” al problemelor speciale în educaţie, care cuprind un registru larg, de la deficienţele profunde la tulburările/dificultăţile uşoare

de învăţare – copii care se află de cele mai multe ori în şcolile obişnuite. El reprezintă o categorie macro care include în sine toate dificultățile de învățare posibile ale

elevilor, atât situațiile considerate în mod tradițional ca handicap (mental, fizic, senzorial), cât și cele referitoare la învățarea specifică, cum ar fi dislexia, tulburări de deficit

de atenție sau alte situații de comportament, probleme psihologice, relaționale, context socio-cultural și dezavantaje lingvistice. Conceptul de CES a fost încorporat în

terminologia UNESCO în anii ’90 ca un corolar al orientării accentuate a educaţiei speciale spre copil şi comunitate. De asemenea, el a fost preluat de Legea învăţământului

din România şi de Regulamentul învăţământului special.

Copiii cu CES sunt copii ale căror nevoi (cerinţe) speciale sunt educaţionale şi derivă, în principal, din deficienţe mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, socio-afective şi de

comportament ori asociate, indiferent de severitatea acestora. Lor li se adaugă şi unii copii ocrotiţi în instituţii rezidenţiale, copii/elevi din învăţământul obişnuit care prezintă

tulburări/dificultăţi de învăţare şi/sau adaptare şcolară. Tipologia categoriilor de CES include: tulburări emoţionale şi de comportament, deficienţă/întârziere mintală,

deficienţe fizice/motorii, deficienţe vizuale, deficienţe auditive, tulburări de limbaj, tulburări/dificultăţi/dizabilităţi de învăţare. Fără abordarea adecvată a acestor cerinţe

speciale nu se poate vorbi în mod real de egalizarea şanselor/premiselor de acces, participare şi integrare şcolarăşi socială.

Un copil are nevoie de CES atunci când activitatea sa în domeniul învățării, dezvoltării și educației întâmpină unele probleme. Prin urmare, aceasta necesită o intervenție

specifică și orientată, iar dificultățile de învățare implică, de asemenea, o dificultate în predare.

Un exemplu de tulburare care poate fi inclusă în categoria CES este DSI (tulburare de învăţare specifică). În catergoria DSI este inclusă şi  dislexia (tulburarea specifică a

cititului ), disgrafia (tulburare de scriere specifică în aspectele practice), disortografia (tulburarea specifică a scrisului înțeleasă în componentele sale metafonologice,

fonologice și ortografice), discalculia (tulburare specifică a abilităţilor de calcul).

Un termen utilizat frecvent este copil aflat în dificultate. În acest sens, atât copilul cu handicap, cât și cel fără handicap se poate afla în dificultate. De aceea, referirea la

astfel de copii ar putea fi făcută şi sub denimirea de copii mai speciali. Aceasta ar putea include chiar şi acei copii supradotaţi, greu de inclus într-un colectiv. Din categoria

copiilor cu C.E.S fac parte atât copiii cu deficienţe propriu-zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele şcolii. Din

categoria copiilor cu deficiențe propriu-zise, incluși în CES, fac parte cei care prezintă: întârziere/deficienţă mintală/dificultăţi/dizabilităţi intelectuale; deficienţe

fizice/motorii; deficienţe vizuale; deficienţe auditive; deficiențe comportamentale (de opoziție);  ADHD și ADD; tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism

selectiv, atacul de panică, tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-alimentarea); handicap asociat; dificultăţi de

învăţare (disgrafia, dislexia, discalculia, dispraxia); tulburări din spectrul autist, sindromul Asperger, întârzieri în dezvoltarea limbajului. În categoria copiilor cu manifestări

repetate și stabilizate de inadaptare se înscriu: copii care cresc în medii defavorizate; copii ce aparţin minorităţilor etnice; copii ai străzii; copii bolnavi de SIDA.

Indiferent de accepțiunile sau categoriile în care sunt incluși, toţi copiii au aceleași trebuințe de bază în creștere și dezvoltare: de afecțiune și securitate; de apreciere și

întărire pozitivă; de încredere în sine; de responsabilitate și independență. De aceea, conceptul de cerințe educative speciale aspiră la depășirea tradițională a separării

copiilor pe diferite categorii de deficiențe/ handicap, printr-o abordare noncategorială a tuturor copiilor. Această sintagmă conturează o continuare a problemelor speciale în

educație, de la deficiențele profunde la tulburările/ deficiențele ușoare de învățare.

La nivelul legislaţiei educaţionale din România, utilizarea terminologiei din vocabularul educaţiei incluzive este uneori confuză şi necorelată, chiar eronată. Astfel, există o

serie de termeni diferiţi ca semnificaţie (handicap, deficienţă, dizabilitate, cerinţe educaţionale speciale, integrare, incluziune etc.), care sunt utilizaţi adesea ca fiind similari,

atât în documente de politici, precum şi în studii sau în practica şcolară. De asemenea, nu există o corespondenţă între conceptele utilizate în legislaţia din domeniul

educaţiei şi legislaţia din alte domenii sociale.

Sistemul de ȋnvăţământ românesc s-a aliniat tendinţelor și cerinţelor internaţionale, susţinând integrarea și incluziunea școlară a acestora, mai exact pot fi incluși  ȋn școlile

de masă, la activităţile formale și/sau nonformale, li se asigură o adapatare  a curriculumului,  iar resursele umane și materiale existente la nivelul instituţiei școlare sunt

valorificate și ȋmbunătăţite pentru a răspunde nevoilor de formare ale acestor copii.

În procesul instructiv-educativ trebuie identificate căile prin care conţinutul învăţării poate fi restructurat în aşa fel încât să devină accesibil tuturor elevilor clasei. Nu mai

avem de a face cu o clasă de elevi de tip” tradiţional”, ci cu o structură nouă  a clasei care necesită o abordare nouă în  primul rând în ceea ce priveşte relaţionarea cu

fiecare elev în parte, dar şi comunicarea între toţi elevii clasei.

            Şcoala pentru diversitate  se centrează pe cunoaşterea modului de învăţare a strategiilor necesare rezolvării problemelor de viaţă cotidiană, unde procesul de

predare/învăţare este simultan, unde elevii „învaţă cum se învaţă”, unii de la alţii, fără competiţie şi ierarhii arbitrare, în spiritul respectului şi toleranţei faţă de cei din jur.

Profesorul folosind strategii bazate pe cooperare poate favoriza unele procese de interacţiune socială în clasele eterogene ale şcolii pentru diversitate, diferenţele dintre elevi

putând fi percepute de către profesori, colegi şi părinţi ca pe ceva normal şi nu ca ceva neobişnuit. În grupul eterogen de elevi, clasa se organizează în aşa fel încât elevii se

ajută unii pe alţii, iar profesorii sunt întotdeauna principalul sprijin pentru toţi elevii şi fiecare elev îşi poate da seama de ceea ce ştie şi ce nu ştie să facă, să ştie cum şi de

unde poate obţine informaţia necesară satisfacerii cerinţelor în planul formării şi educării lui . 

Procesul ce se desfăşoară în şcoală poate duce la  reducerea  inegalităţilor dintre actorii participanţi, reconsiderarea principiilor de egalitate şi libertate de acţiune necesare

dezvoltării şi manifestării elementelor specifice fiecărei culturi minoritare sau individuale. Se poate crea  o cultură şcolară care să permită respectarea diferenţelor dintre

elevi, reconsiderarea din partea profesorilor a diferenţelor cognitive, sociale, etnice, culturale în scopul îmbunătăţirii practicii lor profesionale şi nu pentru a stabili inegalităţi,

diferenţe şi categorizări bazate pe o serie de stereotipuri cognitive, prejudecăţi, orgolii sau ambiţii subiective. În condiţiile şcolii pentru diversitate, părinţii participă direct la

viaţa şcolii şi pot influenţa anumite decizii care privesc actul educaţional. În acest sens parteneriatul şcoală-familie nu se rezumă doar la întâlnirile formale în care să li se

aducă la cunoştinţă realizările mai mult sau mai puţin plăcute ale „odraslelor”.

Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane, pentru

a susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor elevilor din cadrul unei comunităţi. Acesta înseamnă că şi o şcoală specială poate fi incluzivă sau poate dezvolta

practici incluzive în abordarea copiilor. Şcolile deschise, prietenoase, în care se urmăreşte flexibilizarea curriculumului, calitatea predării-învăţării, evaluarea permanentăşi

parteneriatul educaţional sunt şcoli incluzive.

Adaptarea curriculară reprezintă un exemplu foarte clar despre cum se poate realiza personalizarea în educaţie, prin: personalizarea obiectivelor de învăţare, personalizarea

activităţilor de învăţare şi de evaluare, personalizarea timpului necesar / alocat pentru activitate, personalizarea resurselor necesare în munca cu copiii cu dizabilităţi şi/sau
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CES.

Trebuie remarcat faptul că, spre deosebire de etapele de început ale includerii acestei categorii de copii în învăţământul de masă, profesorii par acum să fie din ce în ce mai

conştienţi de nevoia tratării individualizate a acestor copii, nu doar ca obligaţie impusă, ci ca soluţie unică de „convieţuire şcolară. Fiecare profesor poate face planuri

personalizate,  de exemplu utilizând fişe cu grade diferite de dificultate. Totuşi, în lipsa unui sprijin de specialitate, demersurile acestea rămân unele de „tatonare” didactică.

Rezultatele de cercetare indică faptul că în prezent, la nivelul şcolilor, actorii educaţionali manifestă o înţelegere mai bună şi o acceptare a nevoii de incluziune educaţională a

copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi.

Această deschidere a şcolii permite depăşirea înţelegerii dizabilităţii ca pe o limită ce împiedică un copil să ducă o viaţă normală şi care poate îngrădi participarea deplină în

diferite contexte sociale, în interacţiune cu diverse bariere. În ultimele două decenii, s-au intensificat eforturile pentru incluziunea copiilor cu dizabilităţi în şcolile obişnuite.

În încercarea de a-i primi pe toţi elevii, se pune accentul pe schimbarea politicii şcolare. Aceasta presupune eliminarea formelor de discriminare în ceea ce priveşte

şcolarizarea copiilor cu dizabilităţi, dobândirea unor valori ca: deschidere în faţa diferenţelor, a toleranţei şi respectul faţă de celălalt. Totuşi, procesul de incluziune a elevilor

ce provin din grupuri şi medii defavorizate este dificil, pentru că este dificil de schimbat mentalităţile, având în vedere faptul că, în ţara noastră, a existat obişnuinţa ca elevii

cu dizabilităţi sau cei care nu se adaptau în şcolile de masă să fie orientaţi spre reţeau de şcoli speciale.

În plus, dificultăţile cu care se confruntă învăţământul românesc: subfinanţarea, performanţele şcolare slabe la testări internaţionale, o rată ridicată a abandonului şcolar,

amplifică greutăţile procesului de incluziune.
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           Proiect Erasmus Plus la Şcoala Gimnazială Nr. 6 Suceava

-diseminarea primei mobilități desfășurate la Florența, Italia-

( 09-14 decembrie 2019)

 

Rezumat: Prin acest articol urmărim să arătăm că actul educațional trebuie privit fără constrângeri,  astfel încât toți elevii să se simtă confortabil la clasă. Barierele din

școli trebuie să dispară, iar resursele aplicate la clasă trebuie să fie flexibile, astfel încât toți elevii să înregistreze progrese.

 

 Cuvinte cheie: incluziune, diversitate, personalizare, toleranță.

 

Din 2 septembrie 2019, timp de un an, în Școala Gimnazială Nr. 6 Suceava se derulează Proiectul Erasmus + pentru formarea personalului “O școală europeană, o școală

pentru fiecare!”, cu numărul de referință 2019-1-RO01-KA101-061711.

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, grantul obținut fiind în valoare de 20 440 de euro. El are ca scop principal îmbunătățirea calității actului educațional prin

instruirea personalului didactic în centre de formare europene, în vederea facilitării și gestionării mediilor incluzive, folosind cele mai bune strategii diferenţiate,

nonformale, pentru stimularea motivaţiei faţă de învăţare a elevilor.

Prima mobilitate a proiectului, ,, Designing Inclusive Educational Environments - ERASMUS+ SE.1.DEIE”, a avut loc în perioada 09-14 decembrie 2019, la Florența,

Italia, acumulându-se cunoștințe legate de proiectarea mediilor educaționale inclusive în vederea realizării unei școli inclusive prin adoptarea strategiilor de personalizare

a procesului instructiv-educativ, prevenirea eșecului școlar și includerea tuturor elevilor într-o formă de școlarizare.

Grupul a fost format din patru cadre didactice, Roibu Daniela Florentina- coordonatorul de proiect, Voinescu Camelia, Voinescu Dan și Duțuc Mirela Magdalena.

Organizatorul cursului, Dimitris Zisimos, cetățean cipriot, le-a oferit servicii de consultanță și dezvoltare profesională la standarde internaționale în ceea ce privește

promovarea educării şi participării tuturor copiilor la învăţământul de masă.

mailto:danatabrea@yahoo.com
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                În acestă perioadă de mobilitate, cadrele participante au înțeles că educația incluzivă poate fi privită ca un proces de consolidare a capacității unui sistem

educațional de a ajunge la toți elevii din comunitate.

 Prin activitățile desfășurate, materialele prezentate și prin discuțiile purtate, formatorul a transmis cunoștințe clare legate de abordarea educației incluzive la clasă.

Luni, 9 decembrie 2019, toți cursanții au prezentat școala de unde provin și au enumerat așteptările de la acest curs. Au aprofundat cunoștințele legate de modelele sociale

și individuale, respectiv medicale ale dizabilităților.

Marți, 10 decembrie 2019, s-a discutat despre  diversitate și s-au identificat barierele din calea participării și învățării care apar în școli. De asemenea, s-au menționat

resursele pentru susținerea elevilor care întâmpină probleme de învățare și pe cele pentru susținerea elevilor cu dizabilități . Discuțiile de grup și activitățile practice de

lucru individual și în echipă i-au ajutat pe cursanți să înțeleagă faptul că actul educațional trebuie privit fără constrângeri,  astfel încât toți elevii să se simtă confortabil

în școli. Barierele din școli trebuie să dispară, iar resursele aplicate la clasă trebuie să fie flexibile, astfel încât toți elevii să înregistreze progrese.
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Miercuri, 11 decembrie 2019, s-a discutat despre elaborarea priorităților de dezvoltare și planificarea intervențiilor pentru susținerea diversității (de exemplu, adaptări

curriculare, proiectarea lecțiilor differentiate etc.). S-au prezentat diapozitive, filme demonstrative iar activitățile practice, individuale și în echipă, i-au ajutat pe cursanți

să înțeleagă mai bine cum trebuie să identifice și să stabilească prioritățile de dezvoltare ale școlii din care provin și cum trebuie să proiecteze lecțiile în vederea susținerii

diversității.

Joi, 12 decembrie 2019, s-a făcut cunoștință cu practici de învățare alternativă, cu tehnici, materiale și instrumente de evaluare asociate pentru a revizui dezvoltarea. S-au

prezentat ca model diferite lecții în care practicile alternative însoțite de materialele și instrumentele de lucru se armonizau perfect, făcând facilă învățarea. Apoi,

cursanții au lucrat individual și pe grupe, aplicând cele învățate.

Vineri, 13 decembrie 2019, s-a insistat pe utilizarea TIC în mediul școlar incluziv pentru a sprijini toți elevii în învățare. Acest mijloc favorizează progresul școlar, toți

elevii fiind implicați în activitățile școlare prin intermediul sarcinilor diferențiate. De asemenea, colaborarea în cadrul comunității școlare (profesori, elevi, părinți /

îngrijitori) este deosebit de importantă, stabilindu-se astfel un cadru de valori incluzive în centrul căruia se  sprijină participarea și dezvoltarea elevilor în sistemele

școlare durabile.

Sâmbăță, 14 decembrie 2019, s-au purtat discuții legate de cursul desfășurat și dacă acesta a transmis informațiile necesare în vederea proiectării unui mediu educational

incluziv. S-au evaluat competențele dobândite și s-au înmânat certificatele de curs. Din punct de vedere cultural, a avut loc o excursie în care s-au vizitat împrejurimile

Florenței și nu numai. Dintre toate obiectivele vizitate, orașul Siena ne-a impresionat în mod deosebit, pentru arhitectura sa spectaculoasă și pentru îmbinarea armonioasă

dintre elementele noi și cele vechi.
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Mai exact, participând la acest curs, cele patru cadre participante, menționate mai sus, și-au îmbunătăți cunoștințele despre:

• Modele sociale și individuale / medicale ale dizabilităților;

• Diversitatea, identificarea barierelor în calea participării și învățării care apar în școli și resurse pentru sprijinirea elevilor;

• Elaborarea priorităților de dezvoltare și a planificării intervențiilor pentru susținerea diversității (de exemplu, adaptări curriculare, proiectarea lecțiilor diferențiate);

• Practici de învățare alternative, tehnici, materiale și instrumente de evaluare asociate pentru a revizui dezvoltarea;

• Utilizarea TIC pentru a sprijini pe toți elevii în setări incluzive;

• Colaborarea în cadrul comunității școlare (profesori, elevi, părinți / îngrijitori) pentru a stabili un cadru de valori incluzive și pentru a sprijini participarea și realizarea

elevilor în sistemele școlare durabile;

Pregătirea a avut loc în limba engleză, cadrele didactice având posibilitatea de a-și exersa și îmbunătăți cunoștințele de limbă, precum și vocabularul legat de locul de

muncă.
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Astfel, întorși de la curs, cei patru participanți se simt pregătiți să utilizeze tehnici reflectorizante, cum ar fi „Index pentru incluziune”, să dezvolte planuri de intervenție

printr-o serie de activități (de exemplu, studii de caz, activități practice) menite să îmbunătățească participarea, învățarea și realizarea unei educații inclusive pentru toți

elevii, în special pentru copiii defavorizați, inclusiv cei cu nevoi educaționale speciale și cei migranți, favorizând astfel incluziunea socială.

 

,, A fost o experiență deosebită în care calitatea educației și sprijinul organizațional au fost la înălțime!”

( prof. Daniela Florentina Roibu – coordonatorul de proiect).

Ser v icii ofer ite de Webg a r den

http://www.webgarden.ro/

