I.
PEDAGOGIA

1. Educaţia şi problematica lumii contemporane.
1.1. Rolul educaţiei, al eredităţii, mediului şi învăţării în
formarea şi dezvoltarea personalităţii umane
Un rol important în formarea şi dezvoltarea personalităţii
umane îl au: ereditatea, mediul, educaţia şi învăţarea.
Ereditatea este premiza naturală a dezvoltării psihoindividuale şi este susţinută de teoria ereditaristă (organicistă, ineistă)
care afirmă rolul dominant al acesteia în formarea personalităţii.
(A. Gesell, B.F. Skinner).
Mediul socio-cultural, în primul rând educaţia, constituie
cadrul acestei dezvoltări, susţinută de teoria ambientalistă (model
reactiv) care afirmă rolul dominant al mediului în formarea
personalităţii (J.B. Watson).
Rol important în dezvoltarea personalităţii îl are interacţiunea ereditate-mediu-educaţie ce se reflectă în realismul pedagogic,
oglindită în teroria dublei determinări (model interacţionist).
Teoria s-a constituit treptat pe baza psihanalizei formulate de
Sigmund Freud, a constructivismului genetic elaborate de Jean
Piaget şi a teoriei lui L.S. Vîgotski, referitor la rolul cadrului
istoric-cultural în dezvoltarea personalităţii.
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1.2. Noile tipuri de educaţie
Evoluţia rapidă a ştiinţei şi tehnologiei a determinat o serie
de invenţii şi descoperiri, cercetări ştiinţifice, dezvoltarea tehnologiilor de vârf, necesitând demersuri interdisciplinare, şi abordarea unor noi tipologii de educaţie (Programul UNESCO).
1. Educaţia interculturală, care promovează respectarea şi
cunoaşterea culturii, a stilurilor şi tradiţiilor de viaţă ale comunităţilor etnice de către toţi.
2. Educaţia economică şi antreprenorială, care vizează
dezvoltarea economiei de piaţă şi a calităţilor de antreprenor:
plan de afaceri, iniţiative, proiecte de tehnologii informaţionale.
3. Educaţia pentru pace şi cooperare, ce promovează
înţelegerea şi respectarea valorilor culturii, a valorilor morale şi
culturale ale societăţii democratice, umanismul tehnologic pentru
creşterea calităţii vieţii prin invenţii şi noi descoperiri.
4. Educaţia ecologică, presupune protejarea mediului înconjurător, asumarea de responsabilităţi, acţiuni pentru protejarea
faunei şi florei, conştientizarea consecinţelor poluării asupra
sănătăţii omului.
5. Educaţia pentru comunicare implică petrecerea plăcută
şi utilă a timpului liber, folosind mijloacele mass-media şi alte
forme ale educaţiei informale, pentru dezvoltarea orizontului de
cultură generală şi formarea unei personalităţi creative.
6. Educaţia pentru sănătate, vizează acţiuni pentru prevenirea şi combaterea bolilor, o alimentaţie naturală şi echilibrată,
prevăzute în programe de prevenţie şi educaţie pentru un stil de
viaţă sănătos.
7. Educaţia pentru participare şi democraţie implică
educarea tineretului pentru respectarea principiilor democratice,
apărarea drepturilor, participarea activă la dezvoltarea socială.
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1.3. Reforma învăţământului românesc
Reforma în învăţământul românesc are ca efect realizarea
unor mutaţii de politică şi strategie educaţională. Practicile şi
politicile educaţionale bazate pe strategii didactice adecvate au la
bază principiile de reformă din învăţământul românesc:
 egalizarea şanselor pentru un învăţământ diversificat,
deschis şi modern
 descentralizarea şi reforma managementului şcolar
 caracterul interdisciplinar al disciplinelor de cultură generală şi al celor de specialitate prevăzute în planurile de
învăţământ
 armonizarea curriculum-ului naţional la prevederile UE
 adaptarea învăţământului la evoluţia sistemului economic,
al tehnicii şi tehnologiei avansate, a ştiinţei şi pieţei
muncii.
 optimizarea raportului, în planurile de învăţământ, între
disciplinele de cultură generală si cele de specialitate
(profesionale);
Programul reformei, elaborat pa baza acestor principii,
cuprinde multe elemente de inovaţie dintre care cităm:
 restructurarea învăţământului secundar, tehnic şi vocaţional;
 organizarea lui pe filiere, profiluri, specializări şi pe
cicluri curriculare:
− de observare şi orientare,
− de aprofundare (clasele X-XII)
− de specializare;
 proiectarea curriculară la nivel naţional şi local;
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 elaborarea curriculumului naţional, compatibil cu cei
european;
 elaborarea şi aplicarea planurilor-cadru de învăţământ;
 elaborarea, într-o concepţie didactică modernă, a programelor şi a manualelor şcolare;
 crearea pieţei manualelor alternative;
 ameliorarea infrastructurii învăţământului şi conectarea
lui la comunicaţiile electronice mondiale;
 organizarea învăţământului superior în trei cicluri:
− colegii,
− învăţământ superior de scurtă durată
− învăţământ superior de lungă durată;
 crearea mecanismului de acreditare a învăţământului
public si privat;
 introducerea disciplinelor opţionale pentru dezvoltarea
aptitudinilor;
 aplicarea unui nou sistem de evaluare a rezultatelor
şcolare;
 introducerea examenului de capacitate la absolvirea
gimnaziului;
 testarea exigentă la examenul de bacalaureat;
 folosirea unor practici didactice de tip interactiv;
 creşterea eficienţei sistemului de finanţare şi de gestionare a resurselor materiale;
 reforma managementului şcolar şi academic, prin descentralizarea şi crearea autonomiei unităţilor de învăţământ.
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1.4. Autoeducaţia şi perfecţionarea continua
Autoeducaţia este o activitate conştientă, orientată spre
formarea sau desăvârşirea propriei persoane, în conformitate cu
năzuinţele, aspiraţiile, idealurile şi concepţia despre rolul omului
în societate.
Autoeducaţia devine posibilă la vârsta adolescenţei, datorită
celor trei funcţii ale conştiinţei de sine:
1) Funcţia anticipativă - de proiectare a propriei persoane,
de formare a idealului de viaţă
2) Funcţia normativă - modul de apreciere a valorilor pe
baza unor criterii sociale
3) Capacitatea omului - de a se reflecta pe sine însuşi,
dându-şi seama de ceea este şi ceea ce vrea să devină
(Steliana Toma).
Autoeducaţia devine posibilă pe baza educaţiei, când
adolescentul, reflectând asupra celor învăţate şi dispunând de un
mod propriu de apreciere a valorilor socio-culturale, le interiorizează, participând la propria sa formare şi dezvoltare. În acelaşi
timp, autoeducaţia favorizează asimilarea influenţelor educative iar
pe de altă parte se integrează în educaţia permanentă, sporindu-i
eficienţei. Ca urmare, în şcoală vor trebui transmise elevilor bazele
şi modelele autoformării, pregătindu-i pentru educaţia permanentă.
Autoeducaţia se realizează sub influenţa unui grup de factori.
Factorii interni care favorizează autoeducaţia sunt:
- autocunoaşterea, prin care elevul sau adultul devine
conştient de sale capacităţi intelectuale, interese şi
aptitudini;
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- capacitatea persoanei de a se reflecta pe sine în mod
critic,
- idealul de viaţă şi nivelul de aspiraţie spre cultură şi
civilizaţie;
- responsabilitatea fată de devenirea propriei persoane;
- modul propriu de apreciere a valorilor ştiinţifice, cultural-artistice., morale, religioase
- dorinţa de perfecţionare continuă.
Factorii interni care favorizează autoeducaţia sunt:
- nivelul de dezvoltare a ştiinţei, tehnicii, tehnologiei şi a
culturii umaniste
- mobilitatea profesiunilor şi noilor cerinţe ale acestora.
Dintre metodele cele mai importante enumerăm:
 comunicarea şi dezbaterea
 autoanaliza critică
 metodele raţionale de studiu individual, etc.

1.5. Relaţia dintre ereditate, mediu şi educaţie
Ereditatea este o însuşire biologică pe baza căreia se
conservă şi se transmit caracterele unei specii de la ascendenţi la
descendenţi. Informaţia genetică se găseşte înregistrată biochimic
în moleculele acizilor nucleici (A.D.N. şi A.R.N.). Cei 46 de
cromozomi ai speciei umane sunt alcătuiţi din sute de mii de
gene. Genele sunt segmente de A.D.N. şi A.R.N., grupate în
lanţuri duble de nucleotide şi conţin programul genetic al
viitorului organism.
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Sunt situaţii când genele pot fi afectate sub influenţa unor
produse toxice, radiaţii, droguri, unele medicamente şi alcool
consumate în mari cantităţi, provocând apariţia unor maladii, ce se
transmit apoi din generaţie în generaţie. Influenta acestor factori
este mult mai mare în primele luni de viaţă intrauterină a copilului.
Bazele biologice ale dezvoltării psihice, denumite şi premise
ale dezvoltării psihoindividuale se referă la particularităţile anatomo-fiziologice ale creierului, constituit din aproximativ 14
miliarde de celule (neuroni). Neuronii sunt formaţi dintr-un corp
celular şi din prelungiri: un axon si dendrite.
O parte din aceste prelungiri sunt izolate într-o teacă de
mielină, formând fascicule de culoare albă, prin care influxul nervos circulă în ambele sensuri, în timp ce alte celule sunt neizolate,
de culoare cenuşie. La rândul lor, dendritele se ramifică în spini
dendritici, care pot fi de la câteva mii pe neuron, la câteva zeci de
mii şi se leagă de terminaţiile axonilor, constituind sinapsele.
În timpul funcţionării neuronilor, butonii terminali ai
ultimilor ramificaţii ale axonului eliberează, în urma sintezei
enzimelor (proteine specifice), nişte mediatori chimici (acetilcolina, noradrenalina, serotonina, dopamina) etc. Aceşti neurotransmiţători induc influxul nervos cu informaţie codificată de la
un neuron la altul, prin intermediul sinapselor, asigurând circulaţia
şi înregistrarea informaţiei ajunse la creier, din mediul extern sau
intern. Activitatea creierului se desfăşoară pe baza celor trei
caracteristici ale sale:
 funcţia metabolică,
 excitabilitatea
 conductibilitatea.
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