
1

MARIA PALICICA                             FRANCISC ALBERT

SOCIOLOGIE

ŞI

EDUCAŢIE

EDITURA EUROBIT

TIMIŞOARA 2002



2

CUPRINS

I.
MOMENTE DIN ISTORIA SOCIOLOGIEI

1

 1.1 Precursori 1

 1.1.1 Aristotel 1

 1.1.2 Th. Hobbes şi B. Spinoza “Fizica socială” 2

 1.1.3 Montesquieu 3

 1.2 Fondatori 5

 1.2.1 Saint Simon 6

 1.2.2 P. J. Proudhon 7

 1.2.3 K. Marx 9

 1.2.4 A. Comte 10

 1.2.5 H. Spencer 12

 1.2.6 Le Play 13

 1.3 Sociologia la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al

XX-lea

14

 1.3.1 Psihologismul 14

 1.3.2 Sociologismul 18

 1.3.3 Sociologia comprehensivă… 23

 1.3.4 Formalismul sociologic 28

 1.4 Şcoala sociologică de la Bucureşti 36

 1.4.1 D. Gusti 36

II. OBIECTUL ŞI FUNCŢIILE SOCIOLOGIEI 42

 2.1 Obiectul sociologiei 42

 2.2 Funcţiile sociologiei 44

 2.2.1 Funcţia expozitivă şi descriptivă 45

 2.2.2 Funcţia teoretică, explicativă şi interpretativă 46

 2.2.3 Funcţia de ordonare, de integrare şi de diviziune a activităţii

desfăşurate în cadrul diferitelor funcţii sociale 47

 2.2.4 Funcţia epistemologică 47



3

 2.2.5 Funcţia de diagnoză şi prognoză 48

 2.2.6 Funcţia practică (aplicativă) 49

III. GRUPUL SOCIAL…... 50

 3.1 Criterii ale tipologizării grupurilor 53

 3.2 Tipologia grupurilor sociale 54

 3.3 Grupul şcolar – grup socioeducativ 58

 3.3.1 Consideraţii teoretice 58

3.3.1.1. Conceptul de grup şcolar 58

3.3.1.2. Clasificarea grupurilor şcolare 58

 3.3.2 Caracteristicile grupurilor şcolare 60

 3.3.3 Modalităţi de studiere şi cunoaştere a grupurilor şcolare 65

 3.3.4 Dinamica formării şi educării grupurilor şcolare 74

 3.3.5 Factorii formării şi educării grupurilor şcolare 76

 3.3.6 Condiţii ale formării şi educării grupurilor şcolare 77

 3.3.7 Specificul grupurilor studenţeşti 78

IV. CONCEPTUL SOCIOLOGIC DE ORGANIZAŢIE 81

 4.1 Întreprinderea ca organizaţie 84

 4.2 Locul organizaţiilor şcolare în tipologiile psihosociologice 87

V. SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT CA TIP DE ORGANIZAŢIE 94

 5.1 Sistemul instituţional de educaţie 94

 5.2 Sistemul de învăţământ din România 94

 5.2.1 Conceptul de sistem de învăţământ şi funcţiile acestuia 94

 5.2.2 Principiile sistemului de învăţământ 96

5.2.2.1. Conceptul de principii ale sistemului de învăţământ 96

5.2.2.2. Principiile sistemului de învăţământ din România 96

 5.2.3 Structura sistemului de învăţământ 103

VI. INTEGRAREA – TRĂSĂTURĂ A PERSONALITĂŢII 118

 6.1 Noţiunea de personalitate…… 118

 6.1.1 Abordarea multidisciplinară a integrării 119

 6.2 Particularităţi ale personalităţii profesorului 125

 6.3 Relaţiile profesor – elevi 129

 6.3.1 Măiestrie şi tact pedagogic 130

 6.4 Profesorul diriginte 132



4

 6.5 Probleme ale orientării şcolar-profesionale 135

 6.5.1 Metodele şi eficienţa orientării şcolare şi profesionale 137

 6.5.2 Particularităţile procesului pentru mediul rural 141

 6.5.3 Rolul învăţământului agricol în pregătirea şi formarea forţei

de muncă din mediul rural

145

BIBLIOGRAFIE 149



5

I. MOMENTE DIN ISTORIA SOCIOLOGIEI

1.1. PRECURSORI

Această perioadă se întinde pe un interval de peste douăzeci şi unu secole, din

antichitate (Aristotel) până în secolul al XVIII-lea (Montesquieu). În această perioadă, mai

ales în cadrul filosofiei, dar şi în alte domenii ale gândirii, apar o serie importantă de idei,

concepţii, teorii, care prefaţează sau pregătesc constituirea sociologiei în secolul al XIX-lea

şi începutul secolului al XX-lea, ansamblul acestor idei, teorii, reprezentând ceea ce

sociologul francez Georges Gurvitch numea “presociologie”.

1.1.1. ARISTOTEL (385 – 322 î.e.n.)

În vasta operă a marelui filozof grec ( vezi lucrări ca: “Etica nicomahică”,

“Politica”,  “Constituţia atenienilor”) sunt numeroase referiri la viaţa socială, fenomenele

şi relaţiile sociale.

Subliniind necesitatea cercetării concrete în domeniul social, Aristotel consacra

ideea de om ca fiinţă socială (“zoon politikon”), studiind conduitele individuale şi

colective, realitatea socială, pe care o abordează sub patru aspecte:

a). Philia (sociabilitatea, solidaritatea) - manifestată prin numeroase forme

bazate pe dragoste, interes, plăcere, etc. legate de rudenie, civism, participare la vreo

asociere voluntară sau o simplă prietenie durabilă sau pasageră.

b). Coinonia (grupări sociale particulare) – familia (considerată totodată drept

întreprindere), satele, oraşele, inclusiv statul, identic pentru Aristotel, cu întreaga societate.

c). Politeia (statul) – corespunzând societăţii globale – coinonia politikè la

Aristotel – asupra căruia se suprapune regimul politic sau guvernământ, ca un aparat

organizat.

d). Nomos – ansamblul regulilor de conduită socială, înglobând obiceiurile,

moravurile, dreptul etc.

În toate aceste manifestări ale realităţii sociale, Aristotel caută entelehiile

(enteleheia, gr: en = in, telos = ţel, hein = a avea), adică scopul lăuntric al fiecărui lucru

spre  perfecţiune,  o  ordine  prestabilită.  El  se  pronunţă pentru  formele  de  stat  care  exclud

utilizarea egoistă a puterii (monarhia, aristocraţia, “polteia” – aceasta din urmă fiind

puterea clasei de mijloc, întemeiată pe unirea democraţiei cu oligarhia). În acelaşi timp
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însă, el consideră că societatea sclavagistă este eternă, iar dreptul de a interveni în

problemele statului este un privilegiu al claselor de mijloc.

1.1.2. “FIZICA SOCIALĂ” Hobbes Th. (1558-1679) si Spinoza B. (1632-

1677)

Un al doilea moment în presociologie este legat de întemeietorii aşa-numitei

“fizici sociale”, Thomas Hobbes şi Baruch Spinoza. Ei au înlocuit “entelehiile” lui

Aristotel cu forţe mecanice, a căror combinare trebuie să explice fenomenele sociale la fel

ca şi celelalte fenomene. Adepţi ai raţionalismului şi ai teoriilor contractualiste, ei caută

prin intermediul contractului şi obligaţiei, să integreze forţele individuale într-o forţă

colectivă, încercând să evite consecinţele naturalismului şi atomismului, care ar ameninţa

să conducă la un individualism extrem. După Hobbes, ciocnirile dintre indivizi – atomi

(vezi expresia lui Bellum: “omnium contra omnes”), vin în contradicţie cu tendinţele de

conservare. De aici, acordul lor să asculte de raţiune, care, la rândul ei, îi determină să se

pună de acord pentru a concentra forţele lor individuale într-o forţă colectivă dominantă,

cea a societăţii, identică cu statul.

La rândul lui, Spinoza afirmă că raţiunea este o forţă în sine, care împiedică

acţiunea mecanică a puterii sociale prin penetrarea ei în această putere şi prin conştiinţa

socială.

De pe poziţii diferite, amândoi susţin necesitatea statului, Hobbes fiind adept al

absolutismului, iar Spinoza optează pentru o formă democratică liberală. Un merit

incontestabil al lor rămâne încercarea de a realiza o abordare ştiinţifică a problemelor vieţii

sociale.

1.1.3. MONTESQUIEU (1689-1755)

Cel de-al treilea moment al presociologiei îl reprezintă opera lui Montesquieu,

care, în lucrarea sa celebră “L' esprit des lois” (“Spiritul legilor”) sau “Du rapport que les

lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement, les moeurs, le climat, la

population, la réligion, le commerce, etc.” (“Raportul pe care trebuie să-l aibă legile cu

constituirea fiecărui guvernământ, cu moravurile, cu clima, cu populaţia, cu religia, cu

comerţul etc.”.) scrisă în anul 1748, elaborează o concepţie de ansamblu asupra

fenomenelor sociale.
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Montesquieu îşi propune:

a). să descopere sub crusta legilor întocmite de legislator “obiceiurile şi

manierele care sunt instituţii ale naţiunii în general”, “natura guvernului” (ceea ce îl face

să fie aşa cum este), “principiul său” (ceea ce îl face să acţioneze în felul în care

acţionează);

b). să stabilească “legi”. “raporturi necesare care derivă din natura lucrurilor”

– care explică geneza guvernelor, reglementările juridice, obiceiurile etc.;

c). să demonstreze că aceste legi depind de o mulţime de factori variabili, sunt

limitate de situaţii particulare şi că nu reprezintă decât tendinţe generale (“régularités

tendancielles”).

Conceptul său de SPIRIT GENERAL (“Esprit gènèral”), exprimă încercarea

de a elucida relaţiile de determinism în viaţa socială. El conchide că: “Mai multe lucruri îi

conduc pe oameni: clima, religia, legile, maximele guvernului, exemplele lucrurilor

trecute, moravurile din care se formează un spirit general”.

El susţine că între aceşti factori eterogeni nu se poate stabili nici o ierarhie, ei

sunt echivalenţi, iar importanţa lor depinde de societatea dată. Legile – scrie Montesquieu

– trebuie corelate cu:

- condiţiile fizico-geografice ale ţării;

- cu clima rece, caldă sau temperată;

- calitatea pământurilor;

- mărimea şi situaţia ţării;

- cu modul de viaţă al popoarelor – cultivatori, păstori sau vânători;

- cu gradul de libertate acordat de constituţie;

- cu religia;

- înclinaţiile;

- bogăţiile;

- moravurile;

- comerţul;

- obiceiurile populaţiei, etc.

Moralitatea însăşi diferă în funcţie de cadrul social: “Religiile din ţările calde

sunt indulgente la lux, cele din ţările reci la beţie, virtutea (probitatea  şi  spiritul  de

sacrificiu) corespunde regimului republican, onoarea – regimului monarhic, iar frica –

despotismului” scrie Montesquieu.
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Un mare merit al lui Montesquieu constă în faptul că a pus problema legităţilor

sociale,  în refuzul finalismului în societate, în efortul de – aşa cum scria – “a arăta ceea

ce este şi nu ceea ce trebuie să fie”,  de  “a nu justifica obiceiurile, ci a le explica”,

excluzând astfel prejudecăţile în favoarea abordării obiective a realităţilor sociale.

În seria mare a precursorilor sociologiei, alături de Montesquieu, pot fi amintite

personalităţi ca; Leibniz, Fichte, francezii Quesnay, La Trosne, Dupont de Nemours,

englezul Ferguson, ş. a.

Dintre aceştia se remarcă Gottfried Wilhelm Leibniz, filozof, unul dintre

întemeietorii luminismului german, militant pentru unitatea naţională a germanilor.

Înlăturând prejudecata, adânc înrădăcinată până atunci, după care societatea globală ar fi

identică cu statul, Leibniz arăta că societatea este un macrocosmos cu grupuri multiple,

unele echivalente între ele, dar cu ierarhii variabile (vezi lucrarea lui Leibniz: “Divisio

societatum”). Pornind de la această idee, opune două părţi componente ale societăţii:

regimen societatis (blocul grupurilor cu activităţi variate, mai ales economice) cu regimen

civitatis (blocul grupurilor locale, culminând cu statul). Această idee a constituit izvorul

distincţiei de mai târziu, caracteristică materialiştilor francezi din secolul al XVIII-lea, dar

şi reprezentanţilor filozofiei clasice germane (Hegel ş.a.) şi anume: distincţia dintre

societatea civilă (bürgerliche  gessellschaff)  şi statul, distincţie constituind obiectul a

numeroase reflecţii în secolul al XVIII-lea, sau chiar din zilele noastre.

La rândul lui, A. Ferguson publică în Anglia un Eseu al societăţii civile

(1767), iar fizicraţii francezi (Quesnay, La Trosne, Dupont de Nemours, Mercier de la

Rivière) insistă asupra preponderenţei societăţii economice asupra statului.

Departe de a fi cât de cât completă, această scurtă prezentare a presociologiei

ilustrează concomitent:

a. – modul în care – mult înainte de constituirea sociologiei ca ştiinţă – au fost

formulate idei valoroase privind fenomenele sociale;

b. – fără dreptul de a considera aceste realizări ca aparţinând sociologiei,

trebuie recunoscută importanţa, valoarea lor reală pentru apariţia sociologiei în secolul al

XIX-lea.

1.2. FONDATORII

Încheind un traseu multisecular de căutări şi acumulări din ce în ce mai

rodnice, ştiinţele care studiază omul, societatea, gândirea, realizează performanţe calitativ
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superioare spre sfârşitul secolului al XVIII-lea şi, mai ales, în secolul al XIX-lea,

înscriindu-se pe o traiectorie ascendentă a ştiinţelor în general, care va pregăti salturile de

astăzi ale cunoaşterii în cadrul revoluţiei (sau revoluţiilor) ştiinţifice şi tehnice. Fără a

analiza aici cauzele acestui avânt, să amintim revoluţiile din Europa (dintre care mai ales

cea din Franţa – anul 1789), revoluţia industrială, avântul economiei, comerţului, al

relaţiilor economice internaţionale, care constituiau tot atâtea comenzi şi factori de

stimulare a intensificării activităţii de creaţie ştiinţifică şi tehnică. La rândul lor, aceşti

factori acţionează într-o perioadă istorică în care, pe baza progreselor anterioare, ştiinţele

se manifestau din ce în ce mai mult ca o forţă propulsoare a progresului – astronomia,

fizica, mecanica, hidrostatica, etc. – deschizând noi orizonturi ale gândirii şi acţiunii umane

şi dovedind capacitatea lor crescândă de a oferi cunoştinţe de o reală utilitate în toate

domeniile – agricultură, industrie, construcţii, transporturi, urbanism, etc. – ca parteneri

valoroşi ai tuturor celor ce solicită aportul lor la rezolvarea celor mai diferite probleme.

În acest context general de influenţare şi stimulare reciprocă între cunoaşterea

ştiinţifică şi acţiunea socială, se poate înţelege fie dezvoltarea şi maturizarea unor ştiinţe

mai vechi, fie constituirea şi închegarea unor ştiinţe noi. O paralelă semnificativă: în anul

1802, Jean – Baptiste Antoine de Lamarck, în acelaşi timp, dar independent de naturalistul

german Gottfried Treviranus, creează termenul de “biologie”. La data respectivă, Lamarck

susţinea că fiinţele vii, datorită trăsăturilor lor specifice “conţin obiectul unei ştiinţe

particulare…pe care o voi numi BIOLOGIE”.

Într-un alt domeniu, diferit de cel al lui Lamarck, tot la începutul secolului al

XIX-lea, Saint–Simon va crea termenul de “fiziologie socială” şi o lucrare intitulată:

“Despre fiziologia aplicată la ameliorarea instituţiilor sociale”, iar mai târziu, Auguste

Comte creează termenul de “Sociologie”, desemnând aceeaşi ştiinţă pe care Saint-Simon o

numea “fiziologie socială”. Fost secretar şi adept al lui Saint-Simon, A. Comte intenţiona

astfel să marcheze caracterul suveran al noii ştiinţe, după ce el însuşi, sub influenţa lui

Hobbes, iniţial folosea termenul de “fizică socială”.

Astfel,  din  anul  1840,  A.  Comte  va  opta  pentru  termenul  de  “sociologie”,

consacrând definitiv denumirea uneia dintre noile ştiinţe apărute în secolul al XIX-lea.

Constituirea şi dezvoltarea sociologiei corespundea unei cerinţe din ce în ce

mai evidente privind cunoaşterea autentică a unor fenomene, relaţii, procese sociale din ce

în ce mai complexe, cunoaşterea necesară pentru explicarea, înţelegerea corectă a acestora

şi, totodată, pentru a spori eficienţa intervenţiei umane în acest domeniu.
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1.2.1. SAINT – SIMON (1760-1825)

Claude Henry de Rouvroy, conte de Saint-Simon este considerat de numeroşi

specialişti ca fiind părintele spiritual al sociologiei.

Creator al termenului de “fiziologie socială” prin care el înţelege “studiul

societăţii în act”, “ştiinţa libertăţii”, chemată să investigheze realitatea socială.

Dintre problemele studiate, ideile principale formulate de Saint-Simon,

reţinem:

- raportul dintre producţia materială şi cea spirituală;

- rolul determinant al industriei în care rezidă principalele forţe ale societăţii;

- interpenetrarea producţiei materiale şi a celei spirituale;

- rolul producţiei materiale în dinamica proprietăţii, care constituie baza

edificiului social, faţă de care forma de guvernământ este doar o formă;

- sesizarea contradicţiei dintre “societatea economică” şi stat; în legătură cu

evoluţia acestui raport dintre “societatea economică” şi stat, amintim concepţia lui Saint-

Simon cu privire la “fazele “ dezvoltării sociale (regimuri militare = cuceriri, sclavaj,

agricultură, regimuri industriale; epoca critică = o industrie dezvoltată, dar anarhică,

industrie dezvoltată, bine administrată).

Saint –Simon susţine că statul este necesar în primele trei cazuri, iar în cel de-

al patrulea, nu va fi nevoie de stat, deoarece producătorii (muncitorii şi proprietarii) vor

asigura o corespunzătoare conducere a economiei şi astfel “administrarea lucrurilor va

înlocui guvernarea persoanelor” = dispariţia statului, acesta fiind considerat de Saint-

Simon ca un instrument al dominaţiei de clasă care în societatea viitorului îşi pierde

raţiunea de existenţă (Utopie – încorporată ulterior în marxism. Acesta din urmă,

observând că – în condiţiile dezvoltării societăţii industriale moderne, capitaliste, statul

continuă să se menţină şi să se dezvolte – găseşte o soluţie “dialectică” a dilemei teoretice,

afirmând că statul urmează să dispară la nivelul dezvoltării sale maxime);

- corespondenţa între instituţiile şi ideile în toate tipurile de societăţi (regimul

social = aplicarea unui sistem filozofic).

1.2.2. PROUDHON (1809-1865)
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Pierre Joseph Proudhon elaborează o concepţie sociologică adesea considerată

ca verigă intermediară între sociologia lui Saint-Simon şi cea a lui Marx. El este,

concomitent, mai realist şi mai utopic decât Saint-Simon.

Mai realist deoarece consideră că “ştiinţa socială” (care pentru el echivalează

cu sociologia şi căreia i se subordonează toate ştiinţele umane, inclusiv economia politică

sau istoria), este chemată să investigheze antinomiile societăţii în toată complexitatea, în

continua transformare a acestora.

Mai utopist, deoarece în acelaşi timp crede în “reconcilierea universală prin

contradicţia universală”, în rolul capital al ideilor şi valorilor, mai ales justiţia socială, pe

care o numeşte drept “astru central”, în jurul căruia gravitează viaţa socială, precum şi în

echilibrele stabile, care permit trecerea de la pluralism social ca fapt, la pluralism social ca

ideal.

Este demnă de atenţie poziţia sa privind obiectul sociologiei, care, după el

trebuie să realizeze “o cunoaştere raţională şi sistematică… a tot ce este (societatea) ….în

toată viaţa ei…în toate principiile ei şi integralitatea existenţei ei”.

Această societate – după Proudhon – “este o fiinţă vie, înzestrată cu o

inteligenţă şi o activitate proprie, dominată de legi speciale pe care numai observaţia le

poate descoperi”.

Dintre ideile lui Proudhon mai amintim:

- sublinierea complexităţii realităţilor sociale, o realitate cu aspecte şi etaje

diferite, multiformă, pluridimensională, implicând: forţele colective, raţiunea colectivă,

ideea de justiţie, dreptul şi reglementările sociale (semne, reguli, simboluri, etc.), efortul

colectiv, acţiunea, munca, competiţia şi lupta dintre grupuri şi clase sociale;

- rolul esenţial al spontaneităţii colective în angrenajul social (fără  care nu

funcţionează nimic din cele ce compun realitatea socială);

- existenţa unei multitudini de grupuri şi clase sociale în toate societăţile;

- necesitatea revoluţiilor succesive şi quasi-permanente pentru a promova

justiţia şi raţiunea (promovarea acestora nu se realizează în mod automat, ea presupune un

efort colectiv liber) ; regresiunea este la fel de posibilă ca şi progresul;

- societatea poate fi cel mai bine studiată prin intermediul contradicţiilor –

importanţa dialecticii (negative) pentru sociologie.

Evoluţia gândirii lui Proudhon spre utopie. Vezi: ideea concilierii

contradicţiilor sociale, neclarificarea conceptului de revoluţie socială.
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1. 2. 3.  MARX (1818-1883)

Karl Marx deţine o poziţie aparte printre fondatorii sociologiei prin:

a). paleta largă a preocupărilor (economie, filozofie, istorie, politică, drept, etc.

şi sociologie);

b). interes accentuat pentru acţiunea social-politică;

c). influenţa exercitată pe plan ştiinţific şi social-politic (vezi anvergura

transformărilor sociale întreprinse sub auspiciile marxismului – crearea,  începând cu anul

1917, a unui sistem economic şi social-politic, într-o serie de ţări, cu uriaşe implicaţii şi

consecinţe asupra istorie contemporane).

Din gândirea sociologică marxistă amintim:

- orientarea spre o sociologie economică: rolul preponderent al economicului în

ansamblul vieţii sociale;

- conceptul de formaţiune socială, concept fundamental în analiza societăţii ca

sistem (analiza sincronică – societatea la un moment dat – şi analiza diacronică – societatea

ca succesiune a diferitelor formaţiuni sociale);

- evidenţierea “etajării realităţii sociale” – după expresia sociologului francez

G. Gurvitch – adică a structurii formaţiunii sociale în care baza o constituie relaţiile sociale

şi, în primul rând, relaţiile de producţie, mai ales cele de proprietate, generate de un anumit

nivel de dezvoltare al forţelor de producţie (baza tehnico - materială, ca totalitate a

elementelor materiale ale forţelor de producţie). În această concepţie baza este de fapt baza

economică a societăţii pe care se ridică toate celelalte relaţii sociale. Ea desemnează

structura (economică) a societăţii, pe care se edifică supra-structura, constituită din:

     a.- totalitatea ideilor, teoriilor şi concepţiilor cu caracter ideologic,

     b.- instituţiile corespunzătoare acestora (instituţii sociale şi, mai

ales, instituţiile politice – statul, partidele, etc.)

- atenţia accentuată acordată conceptului de clasă socială (în cadrul structurii

sociale) şi relaţiilor dintre clase: neglijarea altor componente – grupuri – ale structurii

sociale şi simplificarea acesteia;

- evidenţierea conceptelor de societate civilă şi statul (vezi mai ales influenţa

lui Hegel, Saint-Simon ş.a.), rezolvarea contradicţiei dintre ele pe calea dispariţiei statului;

- rolul revoluţiei ca modalitate de trecere de la o formaţiune socială la alta, rol

care încetează în cadrul societăţii comuniste;
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- abordarea sociologică a unor probleme ca: situaţia economică-socială a

muncitorilor din Anglia, problematica birocraţiei, a timpului liber, etc. în societatea

industrială;

- preocuparea pentru vasta problemă a legilor, legităţilor în viaţa socială,

determinismul social, etc.

Evoluţie ulterioară. Constituită ca o orientare critică pentru promovarea

progresului social general, evoluţia gândirii marxiste în cadrul practicii sociale, mai ales în

secolul XX, a fost marcată de afirmarea şi accentuarea elementelor de rigidizare, de

dogmatism, voluntarism, apologie, conceperea şi construirea unor structuri economice şi

social-politice artificiale, caracterizate prin etatism, totalitarism, dirijism, birocratism,

conservatorism, etc, cu ample consecinţe negative asupra societăţilor respective, dar şi în

afara acestora, la nivel planetar. Criza totală şi falimentul acestor sisteme, reflecţia şi criza

marxismului, iar reconstrucţia economică şi social-politică a ţărilor respective constituie

una din marile probleme cu care se confruntă azi şi în deceniile viitoare nu numai

popoarele din aceste ţări, dar şi întreaga comunitate mondială.

1.2.4. COMTE (1798-1857)

Auguste Comte este cel care, după ce iniţial folosea termenul de “fizică

socială” (sub influenţa lui Hobbes) elaborează în anul 1840 termenul de “sociologie”.

A. Comte clasifică ştiinţele după criteriul empiric al complexităţii, stabilind o

ordine lineară: matematică – astronomie – fizico-chimie – biologie – sociologie,

considerând-o pe cea din urmă drept “ştiinţă a ştiinţelor”, chemată să asigure cunoaşterea,

pentru a prevedea, a acţiona, deci, o ştiinţă a cunoaşterii, prevederii şi acţiunii sociale.

Dintre ideile lui reţinem:

- caracterul ireductibil al realităţii sociale, de unde ireductibilitatea sociologiei

la ştiinţele naturii şi respingerea “pan-matematismului”, a “invaziei matematicii”. Socotind

că matematica nu poate fi utilizată decât între anumite limite în abordarea şi explicarea

unor fenomene complexe, ca, de pildă, cele sociale; strâns legat de această complexitate şi

ireductibilitate a realităţii sociale, cerinţa de a afirma prin sociologie viziunea de ansamblu

în investigarea acestei realităţi; remarcăm aici poziţia universalistă, integratoare a lui

Comte, considerarea societăţii în întregul ei, conform tezei că: ”Individul izolat este o

abstracţie scolastică, numai specia (umană, n. n.) este o realitate”;
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- problema “staticii”  şi  “dinamicii” sociale – cerinţa analizei societăţii într-un

moment dat, precum şi în evoluţia ei istorică;

- obiectul sociologiei: “Fiinţa socială”, toţi oamenii care trăiesc sau care au

dispărut, realitatea socială în ansamblul ei, societatea ca totalitate reală şi concretă;

- evidenţierea specificului obiectului în sociologie, faptul că în sociologie

obiectul de studiu este în acelaşi timp, şi subiect, care se investighează pe sine, de unde

ceea ce A. Comte numeşte “coeficientul uman” (vezi inclusiv: semnificaţiile, ideile,

valorile, etc. de care este pătrunsă realitatea socială), importanţa, în toate societăţile, a

reglementărilor sociale (religie, morală, educaţie, cunoaştere etc.).

Notăm totodată, dintre deficienţele concepţiei: exagerarea ideii de societate ca

totalitate concretă, un fenomen proiectat în afara membrilor care, dealtfel, compun

societatea; separarea artificială între “statistică” şi “dinamică” socială, dintre ordine

(statică) şi progres (dinamică) şi ideea de invariabilitate a naturii umane de-a lungul

progresului social.

1.2.5. H. SPENCER (1820-1903)

Herbert Spencer este primul reprezentant al concepţiei evoluţioniste,

naturaliste, organiciste în sociologie. Sub influenţa puternică a biologiei şi a legilor

evoluţiei, el încearcă să realizeze o aplicare universală a acestor legi.

Din gândirea lui H. Spencer amintim:

- distincţia a trei nivele de evoluţie: inorganică, organică şi supraorganică,

aceasta din urmă fiind societatea;

- trăsăturile distinctive ale societăţii, ca nivel “supraorganic” constau, după H.

Spencer, în următoarele:

· organismul natural este simetric, iar cel social este asimetric, neavând un

corp efectiv;

· organismul natural este continuu, societatea fiind dispersă, membrii ei

dispunând de o libertate de deplasare (sau, cel puţin de mişcare),

imprevizibilă;

· spre deosebire de organismul natural, structura, organele şi subgrupele

societăţii nu sunt stabilizate şi localizate definitiv;
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· în organismul natural conştiinţa este legată de un centru nervos, în timp

ce în societate ea este difuză (la nivelul membrilor societăţii);

- pornind de la această concepţie, H. Spencer propune în sociologie analize

organologice, prin care intenţiona să evidenţieze:

   a. – ireductibilitatea ansamblului social la părţile componente;

   b. – distincţia dintre structură şi funcţie, concepte împrumutate din biologie;

- introduce termenul de “tipuri sociale”, distingând societăţi: “simple”,

“compuse”, “dublu compuse” şi “triplu compuse”;

- recurge în mod constant la conceptul de instituţie (în sens de instituţie

socială), vorbind de instituţii: domestice, politice, religioase, ceremoniale, ecleziastice,

profesionale, industriale;

- concomitent cu concepţia sa organicistă, H. Spencer este adept al psihologiei

individuale, independentă de cadrele sociale şi de psihologia colectivă.

Din cele de mai sus rezultă şi o serie de părţi vulnerabile ale gândirii lui H.

Spencer, ca de pildă:

- suprageneralizarea legilor evoluţiei, extinderea lor în amonte şi în aval de

domeniul organic (sfera anorganică şi cea organică), domenii unde ele nu sunt aplicabile;

- ideea imuabilităţii naturii umane şi limitarea psihicului la nivel individual,

psihologia individuală fiind considerată independentă de cea colectivă;

- el ignoră existenţa claselor sociale în societatea de tip industrial;

- în ciuda supradeterminismului şi naturalismului promovat, sociologia lui H.

Spencer rămâne în limitele unei doctrine politice preconcepute, acordând prioritate unui

liberalism individualist excesiv.

1.2.6.  LE PLAY (1806-1884)

Frederic Le Play, având formaţie tehnică, la fel ca şi A. Comte, atras în tinereţe

de concepţiile lui Saint-Simon, este întemeietorul orientării empirice în sociologie. Atenţia

lui este concentrată asupra familiei, pe care el o consideră drept celula primordială a

societăţii, asupra corelaţiei dintre tipurile de familii, pe de o parte şi, pe de altă parte,

organizarea muncii şi “locul” adică baza geografică. În acelaşi timp neagă existenţa

claselor şi grupurilor sociale, conflictele dintre clase, făcând apel la Biserică şi Stat pentru

apărarea familiei şi pentru organizarea muncii. El evită termenul de “sociologie”, folosind

unul mai vag “ştiinţa socială”, pe care îl folosea contemporanul său, Proudhon.
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Le Play reţine atenţia posterităţii, nu atât prin poziţia sa teoretică, ci prin

preocupările sale în domeniul cercetării empirice. Obiectul principal al cercetărilor sale îl

constituie familia şi, în acest cadru, familiile muncitorilor industriali.

În investigarea acestora el aplică descrierea monografică, statistica şi bugetele

de familie, inaugurând astfel o nouă orientare în sociologie: spre deosebire de ceilalţi

fondatori, atraşi mai mult de probleme teoretice, Le Play deschide drumul cercetărilor

concrete, de teren, care, pe măsură ce ne apropiem de zilele noastre, capătă o amploare

descrescândă, furnizând un imens material de informaţii pentru cunoaşterea unei mari

diversităţi de fenomene sociale şi, totodată, pentru generalizări teoretice.

1.3. SOCIOLOGIA LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI

ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA

Odată constituită, sociologia se dezvoltă în continuare pe linia unor căutări care

vizează:

- identificarea şi evidenţierea factorului determinant în viaţa socială;

- unghiul de vedere specific în abordarea problematicii sociologiei;

- poziţia cercetătorului faţă de realităţile sociale şi în cadrul acestora, nivelul

cercetărilor, analizelor şi al generalizărilor, etc.

De aici rezultă o mare diversitate de orientări, curente, şcoli sociologice,

reflectând nu numai poziţia subiectivă a cercetătorului, a omului de ştiinţă, dar şi caracterul

complex, polifactorial, caleidoscopic al realităţii sociale, o polichromie inepuizabilă în

continuă schimbare, ca sursă obiectivă a acestei diversităţi. Deceniile de la sfârşitul

secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea oferă un tablou vast al curentelor şi

şcolilor sociologice, dintre care prezentăm aici cele mai importante.

1.3.1. PSIHOLOGISMUL

Orientarea psihologică în sociologie cuprinde diverse teorii potrivit cărora

societatea nu poate fi înţeleasă decât ca un fenomen psihologic şi reducând ansamblul

relaţiilor sociale la o ţesătură de relaţii psihologice, voluntare între indivizi.

Conform acestei orientări, fenomenele psihice individuale sau de grup sunt

factorii determinanţi ai vieţii sociale, ori se susţine că fenomenele sociale sunt, în esenţă,

sau în mod primordial, fenomene psihice sau manifestări ale unor astfel de fenomene.
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Parte din adepţii acestei orientări situează în prim plan psihologia individuală,

ca de pildă, Vilfredo Pareto, care accentuează anumite “constante” psihice ale individului,

în timp ce alţii – F. K. Savigny, W. Wundt – pun în centrul atenţiei psihologia colectivă –

conceptul de “spirit al poporului” (“Volksgeist”) sau “psihologia naţiunii”.

Gustave Le Bon, un pionier al psihologismului, precum şi alţii, ca Gabriel

Tarde sau Georg Simmel, Leopold von Wiese (aceştia din urmă aparţin dealtfel sociologiei

formaliste), urmăresc comportamentul psihic al mulţimilor, aspectele psihice legate de

relaţiile sociale.

Gustave Le Bon manifestă un interes deosebit pentru mase. Conceptul lui de

“masă” este foarte larg, cuprinzând orice formă de grupare a indivizilor care produce

psihic colectiv, în care psihicul individual se dizolvă şi încetează de a mai exista ca atare.

După G. Le Bon, trăsăturile psihicului de masă constau în: spiritualitatea

colectivă şi unitatea psihică, sentimentele, ideile şi comportamentele individuale fiind

nivelate de unitatea psihică. Psihicul nu este media sau suma trăsăturilor psihice ale

indivizilor ce compun masa, ci un ansamblu de trăsături noi, rezultând din combinaţia

trăsăturilor individuale. În cadrul masei, omul îşi pierde individualitatea şi va acţiona ca un

individ mediu.

Gabriel Tarde  - în lucrarea sa “Opinia şi masa” (1901), polemizând cu G. Le

Bon, introduce o distincţie importantă – cea dintre masă şi public. În această accepţiune,

masa este mulţimea persoanelor adunate într-un anumit loc şi timp şi care este sudată prin

unitatea sentimentelor, crezurilor şi acţiunilor. În cazul maselor, un rol important îi revine

unităţii spaţiale şi psihice. În schimb, publicul este comunitatea pur spirituală a unor

indivizi dispersaţi, a căror apartenenţă la o comunitate este de natură pur ideală: vederi

comune (în legătură cu anumite probleme), care asigură unitatea lor de acţiune, fără să fie

nevoie de un contact spaţial între ei.

Masele au existat şi există de-a lungul întregii istorii, dar publicul este un

fenomen relativ recent, produs mai ales al presei şi editării de cărţi în timpurile moderne.

În cadrul masei – afirmă G. Tarde – domină sentimentele (iraţionale), pe când

publicul este capabil la reflexii raţionale, el fiind mediul în cadrul căruia ia naştere opinia

publică.

Analizele moderne încearcă diferite clasificări, după care masa poate fi:



18

a. masă agresivă (în acţiune) care se revoltă, terorizează sau linşează;

b. masă aflată în fugă, o masă dominată de panică (vezi: o formaţie militară

pusă pe fugă, o mulţime care caută să se salveze cu ocazia unui incendiu, cutremur etc.);

c. masa expresivă (demonstrativă) – o demonstraţie religioasă sau de protest;

d. masa de cumpărători – masa care asediază magazine sau bănci aflate în

faliment;

La rândul lui, publicul poate fi:

- spontan, întâmplător – constituit prin adunarea indivizilor în legătură cu un

eveniment neaşteptat (accident, incendiu, apariţia unei persoane-vedetă, etc.);

- intenţionat – adunarea indivizilor conform unui scop dinainte stabilit şi

cunoscut, acest scop fiind distracţia (un spectacol de cinema, de teatru), ori informarea

(adunarea indivizilor în jurul unui megafon sau la o conferinţă, etc.).

Masa se caracterizează prin dezindividualizare, adică dispariţia (parţială,

temporară) a trăsăturilor individuale şi solidaritate accentuată, sugestibilitate sporită şi

instinct mai puternic de imitaţie.

În cadrul publicului, individul îşi păstrează individualitatea, unitatea indivizilor

disparaţi se realizează în jurul unor idei, informaţii, se menţin scopuri individuale.

Gabriel Tarde, reprezentant de seamă al psihologismului în sociologie,

consideră că faptul social elementar constă în starea psihică a individului, stare provocată

de acţiunea unui alt individ asupra acestuia. Deci “socialul” este, în esenţă, un fenomen de

interrelaţii psihice ale oamenilor, iar sociologia trebuie să studieze aceste interrelaţii, la

nivelul unui număr şi , mai ales, între doi indivizi; prin urmare, G. Tarde reduce raporturile

sociale la un fenomen interindividual.

După G. Tarde, apariţia acestui fapt social elementar este dependentă de două

condiţii:

A - o creaţie, o invenţie a vreunui individ;

B - tendinţa de propagare a acestor invenţii, creaţii.

La rândul lor, invenţiile, creaţiile pot fi:

a. – primordiale: invenţii, creaţii care constituie începutul, punctul de plecare al

dezvoltării limbii, economiei, guvernării, religiei, artei, moralei etc., deci opere ale

civilizaţiei;

b. – secundare: invenţii, creaţii, modificări de mai mică importanţă realizate de

(aproape) toţi indivizii.
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Prin tendinţa de propagare, G. Tarde înţelege de pildă, apariţia, în cadrul unui

grup,  a  nevoii  de  a  găsi  o  denumire  pentru  un  fenomen  nou:  este  suficient  ca  cineva  să

creeze denumirea şi să o rostească şi, în scurt timp, în cadrul grupului respectiv toţi vor

repeta cuvântul, iar, pe urmă, el se va propaga şi în alte grupuri învecinate.

Esenţa raporturilor sociale dintre oameni – după G. Tarde – constă în:

- crearea invenţiilor;

- repetarea şi imitarea acestora de către alţii;

- rezistenţa faţă de invenţii şi adaptarea reciprocă a contrariilor.

După exemplul sugestiv al lui I. Szczepánski: în societate apar numeroase

invenţii, fiecare creând, aidoma pietrelor aruncate în apă, valuri, unduiri circulare (de

imitare), care se propagă, se ciocnesc şi, în final, se adaptează reciproc în cadrul unei noi

invenţii, dând naştere la noi valuri circulare ş.a.m.d.

În cadrul acestor procese G. Tarde acordă o atenţie deosebită imitaţiei,  dar  -

contrar unor critici care susţineau că el reduce toate fenomenele sociale la imitaţie – în

concepţia lui invenţiile, creaţiile constituie cele mai importante fapte sociale.

În legătură cu fenomenele sociale amintite, G. Tarde formulează următoarele

legi:

a). – repetările prin imitaţie a creaţiilor se propagă de la punctul de origine în

progresie geometrică;

b). – imitaţia este influenţată de factori de natură fizică, biologică şi socială;

c). – imitaţia poate fi determinată de cauze:

· logice - opţiunea individului pentru o imitaţie conform unei judecăţi

conştiente, în baza căreia varianta respectivă fiind considerată ca

optimă în legătură cu un obiectiv sau principiu dinainte stabilit:

· extralogice – imitaţia se propagă de la păturile de sus spre păturile de

mai jos ale societăţii sau are loc sub influenţa obiceiurilor,

moravurilor, tradiţiilor, etc.

Desigur, supraestimarea rolului dimensiunii psihice şi, de pildă, la G. Tarde,

negarea existenţei realităţii sociale, a substanţialităţii grupului social, a conştiinţei

colective, etc. sunt laturi discutabile ale psihologismului în sociologie, dar, în acelaşi timp,

trebuie reliefat aportul acestuia la deschiderea unor orizonturi deosebit de interesante ale

vieţii sociale, aducând în atenţia sociologiei bogăţia imensă a fenomenelor, aspectelor

psihice în ansamblul vieţii sociale, ceea ce explică ecoul vast şi influenţa acestui curent în
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sociologia de la sfârşitul secolului al XIX-lea, începutul secolului al XX-lea şi, sub diferite

forme, variante, până în zilele noastre.

1.3.2.  SOCIOLOGISMUL

Desemnează acea orientare în sociologie care în definirea şi studiul

fenomenelor sociale nu recurge la concepte împrumutate din alte ştiinţe – biologie sau

psihologie – considerând că fenomenele sociale sunt cele primordiale, faţă de care cele

psihice sunt derivate.

Teza fundamentală a sociologismului afirmă că: “Societatea este o realitate de

sine stătătoare”, care diferă de cea materială sau psihică. Cea de a doua teză a

sociologismului susţine că: “Societatea ca realitate, constituie sfera primordială a vieţii

umane”, determinând toate procesele de viaţă ale omului, inclusiv procesele percepţiei,

cunoaşterii şi ale vieţii afective.

De aici rezultă că fenomenele psihice individuale sunt determinate de

societatea în care trăieşte individul respectiv. Mai mult decât atât, întreaga cultură, toate

domeniile activităţii umane sunt determinate de societatea în cadrul căreia au apărut sau

există acestea.

De asemenea, religia., morala, arta, limba, dreptul, literatura – sunt tot atâtea

fenomene sociale, ca şi noţiunile de bază ale ştiinţei, ca “spaţiu”,  “timp” etc., care sunt

categorii sociale, creaţii ale conştiinţei colective. În această concepţie, chiar şi ceea ce

numim lume materială, este un produs al realităţii sociale.

În virtutea acestei concepţii, societatea devine o formaţiune deasupra

oamenilor, care domină în mod absolut indivizii, determină soarta, intelectul,

comportamentul, acţiunile, creaţiile, gândurile şi sentimentele omului.

La rândul ei, sociologia, care se ocupă de această realitate socială

atotcuprinzătoare, se ridică în mod automat la rangul suprem – dacă nu printre toate

ştiinţele – cel puţin în cadrul ştiinţelor umane.

Observăm deci că, plecând de la o intenţie justificată – căutarea identităţii şi

sferei de aplicare a sociologiei – curentul sociologist evoluează spre o expansivitate

aproape fără margini, vădind influenţa tezei lui A. Comte, după care sociologia este ştiinţa

fundamentală a tuturor fenomenelor din afara naturii.
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Din seria mare şi prestigioasă a reprezentanţilor sociologismului, în cele de mai

jos prezentăm sistemul lui E. Dukheim, exponentul cel mai de seamă al acestui curent,

fondatorul şcolii franceze de sociologie.

EMILE DURKHEIM (1858-1917)

Primul profesor al primei catedre de sociologie din Franţa, fondatorul şi

editorul revistei “L' année Sociologique”, care, între anii 1896-1913, a fost cea mai bună

revistă sociologică din lume. Concepţiile lui Durkheim au exercitat o influenţă deosebit de

mare  asupra  ştiinţelor  umane,  culturii  franceze  şi  gândirii  sociologice  din  Europa  şi  din

afara Europei.

Durkheim s-a străduit, înainte de toate, să stabilească şi să realizeze condiţiile

care asigură transformarea sociologiei într-o ştiinţă de sine stătătoare. Aceste condiţii – în

general – constau în:

a. – existenţa unui obiect bine definit, studiat numai de ştiinţa respectivă;

b. - existenţa şi folosirea unor metode proprii în domeniul respectiv.

Concomitent, Durkheim urmăreşte depăşirea situaţiei contradictorii în cadrul

sociologiei, constând – după el – în existenţa paralelă a unor preocupări teoretice, adesea

pur speculative, fără legătură cu realităţile sociale şi investigaţiile specializate, relativ

izolate unele de altele, în ciuda faptului că aceste cercetări vizează probleme, aspecte

diferite ale aceleiaşi sfere mari: socialul.

Soluţia preconizată de Durkheim: dezvoltarea simultană a teoriei sociologice

chemată să orienteze sociologia empirică, cercetările specializate.

Deci: nu o teorie socială generală, independent ruptă de cercetările empirice,

specializate, ci o ştiinţă a faptelor sociale, ca ansamblu coerent al teoriilor capabile să

explice faptele din diferitele domenii ale vieţii sociale.

Referitor la obiectul sociologiei, Durkheim pleacă de la ideea specificităţii

socialului, arătând că societatea este o realitate aparte, ea nefiind o simplă sumă de

indivizi, ci sistemul format din asocierea lor, o realitate cu caracteristici proprii şi un

determinism specific.

Societatea, ca o nouă realitate izvorâtă din asocierea indivizilor, este sudată de

solidaritate, care, la rândul ei, are la bază conştiinţa colectivă (sau conştiinţa socială).

 Funcţie de nivelul de dezvoltare a societăţii şi, în acest cadru, a diviziunii

muncii şi specializării, Durkheim distinge:
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- solidaritatea mecanică – ea apare pe treptele inferioare ale istoriei, în

societăţile primitive, în care diviziunea muncii se află la un nivel incipient (diviziune

tehnică), fără să impună specializare şi diferenţierea indivizilor şi fără să stimuleze apariţia

individualităţilor;

- solidaritatea organică –  apare  pe  treptele  superioare  ale  istoriei,  pe  baza

diviziunii sociale a muncii, a specializării din ce în ce mai avansate care generează

individualităţi (şi individualism) care se alimentează din capacităţi, randamente,

performanţe individuale.

La fel ca societatea, care nu este o simplă sumă de indivizi, în ambele cazuri

ale solidarităţii – mecanice sau organice – conştiinţa colectivă (socială) nu se identifică cu

suma conştiinţelor individuale, fiind, de asemenea, o realitate socială aparte.

Conform concepţiei privind societatea, socialul, realitatea socială, solidaritatea

(şi conştiinţa colectivă), considerate ca realităţi de sine stătătoare, în sociologia lui

Durkheim categoria de bază este faptul social, care exprimă specificitatea societăţii faţă de

alte realităţi.

În definiţia sa dată în lucrarea “Regulile metodei sociologice”, faptul social

este; “orice fel de a face, fixat sau nu, capabil să exercite asupra individului o

constrângere exterioară; sau care este general pentru întreaga societate dată, având totuşi

o existenţă proprie, independentă de manifestările sale individuale”

În strânsă legătură cu conceptul de fapt social apare la Durkheim cel de

instituţie:   “ numim instituţie toate credinţele, toate felurile de conduită instituită de

colectivitate; sociologia poate fi atunci definită drept ştiinţă a instituţiilor, a naşterii şi

funcţionării lor”.

Durkheim subliniază că fenomenele sociale sunt, în esenţă fapte sociale care:

- trebuie privite ca “lucruri” ce au o existenţă obiectivă proprie, autonomă,

fiind exterioare individului;

- sunt generalizate în cadrul societăţii date;

- exercită asupra individului o constrângere, orientându-i manifestările,

acţiunile, modul de a fi şi de a acţiona;

- existenţa lor obiectivă nu trebuie confundată cu un caracter material: faptele

sociale sunt de natură spirituală, ele sunt obiceiuri, credinţe, înclinaţii etc., reprezentări ale

conştiinţei colective; obiectele materiale ca dogmele religioase, codurile juridice,

drumurile, casele etc., sunt numai “simboluri” ale acestor reprezentări.
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Faţă de acest caracter cuprinzător al faptului social, conceptul de instituţie

desemnează o sferă, deşi foarte largă, totuşi precis circumscrisă şi conturată. Astfel, spre

deosebire de faptul social, care cuprinde quasi-totalitatea fenomenelor sociale, instituţiile

sociale sunt relaţii sau ansambluri, sisteme de relaţii sociale relativ stabile, consfinţite prin

legi juridice, norme, valori, obiceiuri, tradiţii etc., care reglementează raporturile,

conduitele, acţiunile indivizilor şi/sau  grupurilor în diferite domenii ale vieţii sociale.

Instituţiile sociale se caracterizează printr-un grad mai mult sau mai puţin

accentuat de cristalizare a relaţiilor şi conduitelor, forme, modalităţi prestabilite a acestora,

de unde şi caracterul lor obiectivat, de exterioritate faţă de indivizi sau grupuri, forţa lor de

constrângere, susţinută prin legi, norme şi un anumit consens.

Indivizii, grupurile găsesc, în marea majoritate a cazurilor, instituţii gata

elaborate, pe care le moştenesc şi care, prin multitudinea lor, orientează aproape întreaga

viaţă socială. Fiind forme cristalizate ale raportului dintre indivizi şi grupuri, instituţiile

sociale reprezintă, în general, trecutul în prezent, elemente de continuitate în viaţa socială.

Totodată, ele au şi o dinamică proprie, geneză, evoluţie, trecut, prezent şi

viitor, reflectând însăşi evoluţia, dinamica societăţii.

Instituţiile sociale acoperă o sferă foarte vastă (şi, pe măsura adâncirii

diviziunii muncii, mereu crescândă) a vieţii sociale, de unde prezenţa şi marea lor

diversitate în toate domeniile existenţei sociale: economie, politică, ştiinţă, religie, drept,

morală, educaţie, familie, timpul liber, ş.a.m.d.

Conceptul de fapt social şi, respectiv, cel de instituţie socială reapar în

preocupările numeroşilor sociologi.

Astfel, Marcel Mauss accentuează două caracteristici ale faptului social:

1. – faptul social este un fapt de grup, un fapt statistic, implică un număr de

participanţi şi presupune o frecvenţă, o repetare în timp.

1. – faptul social are caracter istoric, ce caracterizează o etapă a unui grup

social. Armand Cuvillier subliniază că:

· faptul  social  are  o  anumită structură –  un  corp  –  format  din  indivizi

care alcătuiesc un sistem structurat.

· faptul social se caracterizează printr-o funcţionalitate în cadrul

sistemului social.

La rândul lui, sociologul american Talcott Parsons consideră că sociologia

studiază sistemele sociale constând în interacţiunea conduitelor şi rolurilor, interacţiune



24

orientată spre o scară comună de valori, stabilizate în structuri care se bazează pe

instituţionalizarea modelelor culturale, reguli şi status-uri.

Sociologul român Petre Andrei acordă, de asemenea, o atenţie problemei

instituţiilor, arătând că instituţia este forma concretizată a raporturilor inter-individuale.

Totodată Petre Andrei elaborează şi o clasificare proprie a instituţiilor:

1. – instituţii psihologice

2. – instituţii economice

3. – instituţii juridice

4. – instituţii politice

Din aria vastă a preocupărilor lui E. Durkheim mai amintim aici cele privind

metodologia cercetării sociologice (problematica tratată în cadrul seminariilor şi lucrărilor

de laborator), reprezentând o componentă deosebit de valoroasă a unei opere care, la fel ca

sociologismul în general, a exercitat o mare influenţă în constituirea şi dezvoltarea

sociologiei.

1.3.3.  SOCIOLOGIA COMPREHENSIVĂ

În procesul de constituire şi dezvoltare a sociologiei, după încercările de

depăşire a teoretizărilor speculative prin preluarea unor modele inspirate din ştiinţele

naturii (vezi, de pildă, evoluţionismul – A. Comte), alături de psihologism, adesea pe

poziţii înrudite sau opuse – se dezvoltă un alt curent important prin contribuţii teoretice şi

metodologice, prin analiza profundă a unor fenomene, domenii, momente, probleme ale

vieţii sociale, istoriei, artei, prin îmbogăţirea patrimoniului culturii cu opere, creaţii de o

remarcabilă valoare, păstrând în mare măsură actualitatea şi în zilele noastre.

Denumit psihologism sau spiritualism, susţinut de personalităţi de înalt

prestigiu ştiinţific, printre care Wilhelm Dilthey, acest curent respinge concepţiile

pozitiviste în cercetările umanistice, socotind că în acest domeniu ştiinţele trebuie să se

sprijine pe alte metode decât cele inspirate sau împrumutate din ştiinţele naturii. Dilthey îşi

propune să elaboreze bazele metodologice ale unor ştiinţe care se ocupă de istorie, politică,

religie, literatură, artă etc., pe care le numeşte “ştiinţe ale spiritului”.

Obiectul acestor ştiinţe, susţine Dilthey, îl constituie faptele de natură

spirituală, apărute şi dezvoltate istoriceşte în cadrul societăţii. Ele nu pot fi deduse din

faptele ce apar în ordinea naturii şi care se supun mecanismelor naturii.

Referitor la specificarea realităţii sociale, Dilthey mai accentuează:
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- complexitatea care depăşeşte cu mult pe cea a fenomenelor din natură şi faţă

de care sunt insuficiente metodele ştiinţelor naturii;

- apartenenţa omului la această realitate şi, de aici, posibilitatea înţelegerii ei

dinăuntru, prin observarea şi analiza trăirilor noastre psihice şi a actelor noastre spirituale.

Spre deosebire de reprezentanţii psihologismului care urmăreau investigarea

elementelor constitutive ale proceselor psihice, Dilthey caută sesizarea structurilor psihice

de ansamblu, a complexelor trăirilor şi actelor raţionale, care nu pot fi înţelese decât în

totalitatea lor.

Heinrich Rickert respinge separarea categorică a ştiinţelor naturii de cele ale

culturii (sau ale spiritului), nu recunoaşte vreo graniţă absolută între natură şi cultură, nici

metoda cunoaşterii intuitive, acreditând valoarea şi obiectivitatea analizelor istorice, dar cu

rezerva că acestea nu pot furniza teorii şi idei generale.

Orientarea psihologistă, spiritualistă a lui Dilthey şi a lui Rickert exercită o

mare înrâurire asupra lui Max Weber, la care însă problema sociologiei ocupă un loc

central. Fondator de şcoală, personalitate proeminentă a vieţii ştiinţifice de la sfârşitul

secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, Max Weber semnează lucrări de

mare valoare în domeniul istoriei, economiei şi desigur, în cel al sociologiei, exercitând o

influenţă care se întinde pe decenii ca întemeietor al “sociologiei comprehensive” sau

“sociologia acţiunii”.

În opoziţie cu sociologismul şi cu concepţia acestuia privind caracterul obiectiv

al fenomenelor sociale, Max Weber acordă prioritate acţiunii, conduitei umane: acţiunea,

conduita socială constituie categoria fundamentală a sociologiei weberiene. În acelaşi timp

însă respinge şi părerea psihologistă, după care personalitatea omului, acţiunile şi

conduitele acestuia sunt iraţionale, incalculabile, fiind determinate numai de voinţa liberă.

Max Weber se situează pe o poziţie diametral opusă, socotind că acţiunile,

conduitele umane nu sunt iraţionale, ele pot fi înţelese, denumindu-şi propria concepţie

sociologică drept “sociologie comprehensivă” (“verstehende Soziologie”), o sociologie

care are ca obiect tocmai realizarea acestei înţelegeri (vezi mai jos, diferenţa lui M.

Weber).

De notat că termenul de “comprehensiune” pe care îl împrumută de la Dilthey,

la M. Weber n-are nimic cu o cunoaştere intuitivă. În accepţiunea weberiană,

“comprehensiunea” înseamnă cunoaşterea, înţelegerea stărilor interne şi motivelor

conduitelor agenţilor, indivizilor dispersaţi, sesizarea cauzelor acestor conduite,
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interpretarea lor şi realizarea unei explicaţii cauzale, deci, o comprehensiune interpretativă

(“deutendes Verstehen”), care pune în evidenţă semnificaţiile obiective ale conduitelor

umane.

Max Weber elaborează o amplă teorie a acţiunii, subliniind că obiectul

sociologiei nu este orice acţiune umană, ci este numai acţiunea socială. El arată că pentru

sociologie este deosebit de importantă acea conduită care:

· conform semnificaţiei atribuite acestei conduite, ia în considerare conduita

altora;

· la care această corelare cu conduita altora influenţează conduita în cauză;

· conduita care, prin semnificaţia, raţiunea sa subiectivă, poate fi explicată în

mod comprehensiv.

Exemplificând: prin conduită socială înţelegem cazul în care:

· în  conduita  sa  “A”  are  în  vedere,  de  la  bun  început,  conduita  lui  “B”  (sau

conduita altora, dacă este cazul);

· corelarea cu conduita lui “B” influenţează însăşi conduita lui “A”;

· conduita lui “A” – cunoscându-se raţiunea, motivaţia ei, poate fi corect

explicată.

Pentru a-şi ilustra concepţia privind conduita, acţiunea socială, deosebirea

dintre acţiunea socială şi o oarecare acţiune umană, Max Weber exemplifică: “Nu orice

contact uman are caracter social, ci numai conduita care ţine seama de comportamentul

celuilalt om”.  De exemplu, ciocnirea a doi ciclişti este la fel doar un eveniment, ca orice

eveniment din natură. În schimb, strădania lor de a ocoli reciproc, înjurăturile, bătaia sau

discuţia, sau discuţia paşnică după ciocnire deja este o “conduită socială”.

Construind o tipologie originală a conduitelor (acţiunilor sociale), Max Weber

distinge acţiuni ca:

- acţiune raţională cu scop – cea care urmăreşte un scop raţional, conform cu

anumite interese ale individului (zweckrationelle aktion);

- acţiunea raţională orientată după valoare – în acest caz conduita este

determinată de credinţa conştientă manifestată faţă de valoarea în sine – etică, estetică,

religioasă, etc. – necondiţionată a conduitei respective (wertrationelle aktion);

- conduite afective, mai ales emoţionale –  conduite  determinate  de  stări  reale

afective;
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- conduite tradiţionale – conduite determinate de obiceiuri înrădăcinate.

La rândul ei comprehensiunea, în accepţiunea lui M. Weber poate fi:

a.  – înţelegerea nemijlocită, actuală, a unei acţiuni, conduite, manifestări,

expresii, etc. de pildă: înţelegem în mod nemijlocit, când auzim sau citim expresia: 2x2=4.

Weber numeşte această înţelegere drept înţelegere raţională nemijlocită;

înţelegerea nemijlocită poate fi şi iraţională, ca, de pildă, înţelegerea nemijlocită a

exploziei de furie exprimată prin mimica unui individ. De asemenea, înţelegem nemijlocit

acţiuni raţionale, ca, de pildă, când cineva pune mâna pe clanţă, cu scopul de a deschide

uşa.

b.  – înţelegere explicativă sau motivaţională – are loc în cazul în care o

anumită acţiune, conduită etc., este corelată, asociată cu intenţiile, scopurile individului

care acţionează. De pildă, văzând comerciantul care face calcule, înţelegem că el

efectuează această operaţie în legătură cu scopuri comerciale, sesizând deci motivele

acţiunii.

Max Weber numeşte această înţelegere a motivului (motivelor) acţiunii

înţelegere raţională cu motivaţie. (sau: tăietorul de lemne care doboară copacul, cu scopul

de a câştiga un ban).

Înţelegerea motivaţională poate fi însă şi iraţională, ca, de pildă, cazul în care

cineva doboară un copac cu scopul de a-şi canaliza furia. Astfel, chiar şi acţiunile,

conduitele iraţionale, imprevizibile, devin inteligibile, dacă sesizăm motivele lor.

În  final,  M.  Weber  formulează definiţia:  “Sociologia este ştiinţa care-şi

propune să înţeleagă prin interpretare semnificaţiile interne ale conduitelor sociale şi să

ajungă astfel la explicarea lor cauzală”.

Ca o replică la poziţia lui H. Rickert, care nega posibilitatea generalizării în

domeniul socialismului, M. Weber consacră o bună parte din preocupările lui şi

problematicii tipologizării în sociologie. În acest scop, el elaborează conceptul de “tip

ideal” sau “idealtip” – concept de bază în tipologia weberiană.

De menţionat că utilizarea tipurilor ideale este relativ răspândită şi veche, de

pildă, în economia politică: economiştii construiesc imaginea ideală a desfăşurării

evenimentelor pe piaţă, presupunând anumite condiţii – organizarea schimbului,

concurenţa liberă, acţiuni, operaţiuni strict raţionale, etc. O astfel de construcţie stă la baza

obţinerii ideal-tipului în legătură cu anumite fenomene sau procese.

Prin  “idealtip” (termenul este adesea pus în ghilimele de însuşi autorul), Max

Weber înţelege “Imagini mintale, obţinute prin raţionalizări utopice” ale conduitei sociale,
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pornind de la semnificaţiile lor. (Notăm că termenul de “utopic” în acest caz înseamnă

ceva abstract, gândit, construit, spre deosebire de accepţiunea uzuală a cuvântului în sens

de proiect social, economic, politic, etc.).

Tipurile respective apar ca stilizări conştiente, stilizări obţinute prin

abstractizare, prin sublinierea a ceea ce este (sau poate fi) în concordanţă cu experienţa

considerată valabilă, respectiv, prin eliminarea elementelor, împrejurărilor, etc. iraţionale,

perturbătoare, ajungându-se astfel la o imagine pură, coerentă, corespunzând tipului căutat

în legătură cu fenomenul cercetat.

Drept ilustrare, M. Weber dă ca exemplu o panică de la bursă, în a cărei analiză

el propune regândirea, reconstruirea întregului proces, pentru a stabili cum s-ar fi

desfăşurat acesta în condiţii “pure”, dacă n-ar fi intervenit diferitele elemente

“perturbătoare”. Această construcţie, ca tip sau “idealtip” – arată Weber – poate fi

utilizată pentru a înţelege un proces real, influenţat de factori perturbatori, ca “abatere”

faţă de conduita raţională.

Weber subliniază caracterul metodologic al “idealtipului”, subliniind că acesta

nu este vreo medie, realmente existentă, o generalizare, ci, mai degrabă ceva intermediar,

între individual şi general, având esenţialmente un caracter pragmatic şi chiar arbitrar.

“Idealtipul” apare la Weber într-o multitudine de cazuri: tipuri de raporturi

sociale, tipuri de grupuri, de putere, religii etc., precum şi tipuri de societăţi globale sau de

civilizaţii. În cazul aplicării la societăţile globale, “idealtipul” poate să apară ca o

alternativă la conceptul de formaţiune socială, deşi cele două noţiuni sunt diferite.

“Idealtipul” – conform concepţiei lui M. Weber – este un simplu instrument

metodologic, o construcţie mintală, în timp ce conceptul de formaţiune socială serveşte

pentru a reda într-o formă coerentă, elementele componente reale, esenţiale, ale societăţii

la o anumită treaptă de dezvoltare.

Conceptul de tip (sau “idealtip”), ca instrument de tipologizare în diferite

domenii ale realităţii sociale a dat rezultate limitate, nu s-a impus în sistemul conceptual,

metodologic al sociologiei, rămânând o tentativă nefinalizată a autorului, fără elucidarea

criteriilor care stau la baza elaborării lui.

În încheiere, menţionăm o serie de studii efectuate de M. Weber privind

problematica religiei şi influenţei acesteia în apariţia şi evoluţia capitalismului, fenomenele

de birocraţie, sociologie economică, sociologie politică etc., reflectând o amplă

documentare, erudiţie şi profunzime, cu contribuţii ce îşi păstrează valoarea în multe
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privinţe, deşi în realizarea lor, autorul adesea supraestimează rolul unor factori (de pildă:

cel al religiei în legătură cu apariţia şi dezvoltarea capitalismului).

1.3.4. FORMALISMUL SOCIOLOGIC

Printre numeroasele eforturi de a defini obiectul sociologiei, de a delimita

câmpul propriu de investigaţii, domeniul său exclusiv – condiţie a statutului de ştiinţă de

sine stătătoare – se înscrie şi curentul formalist, prin reprezentanţii săi principali –

Ferdinand Tönnies, Georg Simmel şi Leopold von Wiese.

Ei intenţionau să delimiteze fenomenele ce constituie obiectul ştiinţelor sociale

particulare (economie, istorie, artă, etc.) de ceea ce poate fi domeniul exclusiv al

sociologiei,  evitând  ca  aceasta  să se  transforme  într-o  ştiinţă a  tuturor  fenomenelor  şi

proceselor ce au loc în sfera socialului. Din aceste considerente, opţiunea lor s-a îndreptat

spre formele vieţii sociale – sociologiei fiindu-i rezervat studiul formelor de asociere, iar

conţinutul concret al acestora rămânând în sfera ştiinţelor sociale particulare. Astfel se

găseşte o soluţie pentru păstrarea autonomiei sociologiei şi, respectiv, a ştiinţelor sociale

particulare, dar cu preţul ruperii conţinutului de formele vieţii sociale.

De pildă, prietenia,  ca  o  formă dată a  convieţuirii  sociale,  există în  toate

tipurile istorice de societate, indiferent de conţinutul concret al formei respective (vezi:

“conţinutul” prieteniei dintre doi patricieni din Roma antică, doi studenţi europeni sau doi

tineri africani; în ciuda deosebirilor de “conţinut”, în toate aceste cazuri se găsesc note

comune care permit încadrarea acestor raporturi în categoria de prietenie).

În concepţia formaliştilor, menirea sociologiei constă în studiul acestor forme

şi stabilirea legăturilor dintre ele. În faţa teoreticienilor formalismului în sociologie se află

mereu exemplul geometriei – ştiinţa care studiază diferitele forme geometrice, indiferent

de conţinutul formelor respective – situând în centrul atenţiei lor formele de asociere, de

comunitate umană, formele acţiunilor sau formele proceselor sociale, etc.

Fără îndoială, delimitarea categorică între formele vieţii sociale şi conţinutul

lor, a fost şi rămâne un mare handicap al curentului formalist, ceea ce nu a constituit o

piedică de netrecut în elaborarea unor studii utile şi astăzi în investigarea formelor vieţii

sociale sau a unor opere valoroase, ca, de pildă, cea a lui Tönnies privind problematica

ştiinţifică a opiniei publice.
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GEORG  SIMMEL (1858-1918)

Fondatorul curentului formalist – respinge, deopotrivă, teoriile atomistice

(conceperea societăţii ca o sumă, totalitate de indivizi), cele organicistice sau psihologice,

considerând că elementul constitutiv al societăţii îl reprezintă interacţiunea între indivizi.

El scrie: “Societatea este acolo unde un anumit număr de indivizi intră în

relaţii de interacţiune”. La rândul lor, aceste relaţii apar, fie ca rezultat al instinctului

înnăscut al omului spre asociere, fie, deoarece, urmărind realizarea unor obiective, interese

personale, individul se întâlneşte cu străduinţele similare ale altora. În urma interacţiunilor

dintre indivizi ia naştere societatea, care este – în esenţa sa – un proces de devenire,

complexul mereu schimbător şi totuşi relativ al relaţiilor de interacţiune.

În această concepţie, individul este realitatea primordială, esenţa fenomenelor

sociale constă în interacţiune şi interrelaţii, realitatea socială este supraindividuală, iar

societatea este sistemul acelor forme pure de relaţii pe care le îmbracă interacţiunile

permanente dintre indivizi.

Pornind de la aceste considerente, Simmel conchide prin formularea obiectului

sociologiei: “Sociologia studiază formele vieţii sociale ca recipienţi opuşi conţinutului lor,

acestea din urmă făcând obiectul ştiinţelor sociale particulare. În ceea ce priveşte faptele

sociale, acestea constau în interacţiunea mintală între indivizi: de aceea sociologia

studiază formele relaţiilor interpersonale”.

Ulterior însă, Simmel îşi modifică poziţia recunoscând:

· o sociologie pură sau formală;

· studiul sociologic al vieţii istorice, ca modalităţi complementare de

cercetare a societăţii.

FERDINAND TÖNNIES (1855-1936)

Considerat şi fondator al sociologiei generale în Germania , reprezentant de

seamă al curentului formalist, el împarte sociologia în:

- sociologie pură sau teoretică;

- sociologie aplicată;

- sociologie empirică sau sociografie
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Alături de aceste discipline sociologice are în vedere şi ştiinţe de graniţă ca:

biologia socială, demografia şi psihologia socială, care studiază interacţiunea dintre

fenomenele biologice şi sociale.

Sociologia teoretică este o construcţie pură, cuprinzând sistemul conceptual cu

ajutorul căruia sociologia aplicată analizează societăţile concret-istorice şi procesele ce se

desfăşoară în cadrul acestora.

Tönnies distinge:

– relaţii sociale,

– ansambluri, totalităţi sociale;

– corporaţii sociale, categorii în cadrul cărora poate fi sesizată orice relaţie

socială sau formă colectivă de viaţă.

Relaţiile sociale nu sunt simple legături psihice – din care rezultă – ci sistemul

unor drepturi şi obligaţii comune şi reciproce, a căror valabilitate este recunoscută nu

numai de partenerii aflaţi în relaţii, dar şi de alţi oameni care alcătuiesc mediul lor.

Persoanele legate prin relaţii sociale constituie cercurile sociale, ca de pildă,

cercul de prieteni, care reprezintă veriga intermediară între relaţiile sociale şi ansamblurile

sociale. Tönnies numeşte ansambluri acele grupuri de indivizi care – pe baza unor trăsături

comune – se consideră unităţi, ca, de pildă, grupuri lingvistice sau rasiale.

Corporaţiile sunt corpuri sociale care dispun de o anumită organizaţie, în

cadrul cărora anumite persoane îndeplinesc funcţii definite în numele corporaţiei, cea mai

importantă corporaţie fiind statul.

La baza relaţiilor sociale stă voinţa, care, după Tönnies, poate fi:

– voinţă esenţială (Wesenwille), care izvorăşte din sensibilităţile, dispoziţiile,

instinctele individului, o voinţă iraţională, ca străduinţă spre convieţuire, ce decurge din

esenţa vieţii, acceptând forme de convieţuire naturale, fără a opera o selecţie între aceste

forme;

– voinţa raţională, selectivă (Kürwille),  care  duce  la  crearea  unor  grupuri  cu

scop, sudate prin preocuparea raţională de a satisface anumite necesităţi.

În funcţie de cele două forme de voinţă, apar şi două tipuri de grupări sociale:

– comunităţi – sudate de simpatia instinctuală

– societăţi – sudate prin interesul comun, chiar dacă între membrii grupului

lipseşte simpatia, sau, dimpotrivă, se manifestă antipatia.
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Grupările umane (spre deosebire de cele ale regnului animal) se caracterizează

prin faptul că în cadrul lor există o ordine reglementată de norme care, de asemenea, sunt

produse ale voinţei.

Comunitatea şi societatea sunt concepte fundamentale în sociologia lui

Tönnies, ele desemnând diferite grupuri ca:

A. Comunitate – având la baza relaţiilor prietenia, rudenia, vecinătatea, cu

formele:

– familia;

– satul;

– oraşele mici

În cadrul acestor forme, controlul social se bazează pe înţelegere, obiceiuri,

morală.

B. Societate – având la baza relaţiilor interesul, schimbul, calcule raţionale, iar

ca forme:

– oraşele mari;

– naţiunea (statul);

– viaţa internaţională

În cadrul acestor forme, ordinea şi controlul social se bazează pe norme

juridice (dreptul).

În legătură cu mecanismele de funcţionare şi controlul în cadrul diferitelor

forme, grupuri sociale, Tönnies se ocupă şi de opinia publică, căreia îi acordă o atenţie

crescândă, mai ales în legătură cu republica. El distinge o opinie bazată pe atmosferă,

sentimente în rândul maselor, ca formă efemeră de manifestare a opiniilor, marcată de

emoţii, credulitate, prejudecăţi, superficialitate, schimbare şi o opinie ca părere a elitelor

cultivate, ca un fenomen raţional, intelectual, de natură să stimuleze progresul spre ceea ce

Tönnies numeşte “republica celor culţi”, în cadrul căreia, după convingerea lui, creşte

rolul opiniei publice care exprimă o convingere intelectuală, conchizând “:Viitorul opiniei

publice este viitorul culturii”.

LEOPOLD  VON  WIESE (1876-1969)

Personalitate de frunte a sociologiei germane între cele două războaie

mondiale, continuator al orientării formaliste, situează în centru analizelor sale relaţiile,

procesele şi formele sociale.
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În concepţia sa, obiectul sociologic nu poate fi societatea, deoarece “nu există

nici o substanţă pe care am putea s-o numim societate…există numai acţiunea oamenilor

asupra oamenilor” raporturi interumane, iar sociologiei îi revine să studieze sfera

“interumană”, sfera raporturilor şi proceselor dintre oameni. Percepţiei senzoriale îi sunt

date numai oameni ca indivizi şi nu totalităţi sociale.

Comportamentele, conduitele indivizilor alcătuiesc scurgerea mereu

schimbătoare a vieţii sociale.

Observând scurgerea vieţii sociale, atenţia sociologului se concentrează asupra

a ceea ce este constant, repetabil şi supus unor reguli de desfăşurare, adică: relaţiile sociale,

care se formează în cadrul proceselor sociale. De aici şi obiectul sociologiei: studiul

relaţiilor şi proceselor sociale, formaţiunea socială fiind un ansamblul de relaţii care, în

împletirea lor, pot fi considerate ca unitate.

În sfera interumană V. Wiese distinge contactele umane şi procesele care, în

esenţă, pot fi:

– de apropiere;

– de îndepărtare, consecinţa fiind creşterea sau scăderea   distanţei dintre

indivizi.

Apropierea şi legarea, respectiv, îndepărtarea şi separarea ca procese sociale,

dau, prin împletirea lor, ansamblul vieţii sociale. Aceste procese duc la apariţia relaţiilor

sociale.

Remarcăm aici introducerea de către V. Wiese a conceptului de distantă

socială,  ale  cărei  modificări  constituie,  de  fapt,  esenţa  proceselor  sociale,  a  spaţiului  şi  a

formaţiunilor sociale. L.V. Wiese consideră că pentru studierea tuturor fenomenelor

sociale sunt suficiente trei noţiuni: proces,  distantă, formaţiune socială.

De aici rezultă şi domeniile sociologiei:

– analiza şi clasificarea proceselor sociale:

– analiza formaţiilor (grupurilor) sociale.

Wiese distinge trei tipuri de procese sociale, iar în cadrul acestora, procese

principale şi procese secundare:

1. procese de convergenţă, cuprinzând ca procese principale:

· apropiere

· adaptare

· asimilare
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· unire

2. procese de îndepărtare, cu procese principale:

· concurenţă (competiţie)

· opoziţie

· conflict

3. procese mixte

În general, procesele au tendinţa de a duce la relaţiile sociale, precum şi la stări

interumane mai durabile, care pot fi consolidate sau anulate de alte procese sociale. Astfel,

procesele de convergenţă pot genera stări de asociere, legare sau dependenţă, iar cele de

îndepărtare, stări de izolare, ieşire din legături sau stare de independenţă.

Dar, nu toate procesele duc la apariţia relaţiilor sociale, genul acesta de procese

fiind considerate de Wiese doar simple contacte, conţinând perspectiva, fie de convergenţă,

fie de îndepărtare.

În evoluţia lor, procesele pot genera, cum am văzut, relaţii şi apoi stări sociale

iar, în final, formaţii sociale. L. v. Wiese distinge trei forme de bază a formaţiilor sociale:

– mase, mulţimi

- grupuri

– colectivităţi abstracte

Masele sunt grupări cu legături slabe, de scurtă durată, constituite pe baza unei

situaţii date, care provoacă la indivizii respectivi sentimente similare.

Grupurile sunt formaţii sociale, caracterizate printr-o coeziune şi constantă,

care permit ca indivizii ce intră în compunerea lor să fie consideraţi ca unitate relativă.

Trăsăturile grupurilor sunt:

- durabilitate şi continuitate relativă;

- o organizare bazată pe distribuirea funcţiilor între membrii grupului;

- conştiinţa grupei ca formaţie de sine stătătoare;

- tradiţii şi obiceiuri proprii;

- întreţinerea legăturilor cu alte grupuri.

La rândul lor, grupurile, funcţie de numărul membrilor componenţi, pot fi

grupuri mici sau mari, numărul fiind o trăsătură importantă a grupului. Grupul constituit

din trei persoane are trăsături noi, deoarece aici apare şi raportul individului faţă de

ansamblul constituit din ceilalţi doi indivizi.
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Colectivităţile abstracte au o existenţă îndelungată (generaţii, epoci istorice,

etc.), ele sunt purtătoare ale unor valori durabile ale vieţii sociale şi există independent de

alte intenţii ale indivizilor. În această categorie găsim:

- statul

- biserica

– ordinele (stările feudale)

- clasele sociale

- industria

– colectivităţi care se ocupă de ştiinţă sau artă.

În cadrul lor distanţa dintre individ şi colectivitate este foarte mare şi astfel

colectivitatea devine o abstracţie.

Restrânsă, în mod obiectiv, la un spaţiu limitat de dimensiunile cursului,

această incursiune în istoria sociologiei rămâne mai mult o ilustrare prin câteva momente

importante, marcând traseul, evoluţia gândirii ştiinţifice din acest domeniu deosebit de

vast, fără a cuprinde tabloul complex al orientărilor, curentelor sociologice din ultimele

decenii, proliferarea sociologiilor de ramură, a cercetărilor empirice din toate domeniile

vieţii sociale.

Încheiem prezentarea cu speranţa că ea poate contribui întrucâtva la

cunoaşterea istoriei sociologiei, cunoaştere completată, cu informaţiile ce rezultă din

studiul individual.
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1. 4. ŞCOALA SOCIOLOGICĂ DE LA BUCUREŞTI

1. 4. 1. DIMITRIE GUSTI (1880-1955)

Personalitate proeminentă a culturii româneşti din secolul nostru, cu o paletă

largă de preocupări ştiinţifice (sociologie, filozofie, etică, politologie etc.), profesor la

Universitatea din Iaşi, Bucureşti, membru al Academiei Române (din 1919) şi apoi

preşedintele acesteia (1944-1945), membrul al unor societăţi ştiinţifice de mare prestigiu

(societăţile de sociologie din Genova, Berlin, Londra, Institutul Internaţional de

Sociologie, Societatea Ştiinţelor Sociale din Tokyo, Societatea de Sociologie “Masaryk” –

Praga, Institutul Franţei – Academia Ştiinţelor Morale şi Politice), Doctor Honoris Causae

– Universitatea din Leipzig, Cetăţean de onoare al oraşului New York – Dimitrie Gusti este

întemeietorul Şcolii sociologice de la Bucureşti, fondator şi conducător al unor societăţi şi

instituţii ca:

- Asociaţia pentru ştiinţă şi reforma socială (1919-1921)

- Institutul social român (1921-1939, 1944-1948)

- Institutul de ştiinţe sociale al României (1939-1944)

- Consiliul naţional de cercetări ştiinţifice (1947-1948).

Împreună cu Victor Ion Popa, H. H. Stahl şi G. Focşa a creat Muzeul satului

din Bucureşti (1936).

Dimitrie Gusti are merite deosebite în iniţierea şi realizarea a numeroase

cercetări sociologice (mai ales în mediul rural), în dezvoltarea învăţământului sociologic

din România, în formarea – împreună cu colaboratorii săi – a unei prestigioase generaţii de

sociologi.

Purtând amprentele neokantianismului, ale filozofiei lui Wilhelm Wundt

(accentuarea proceselor voliţionale), ale şcolii lui Durkheim (pe care îl studiase mai ales în

anii 1909-1910), concepţia sociologică a lui D. Gusti se caracterizează prin voluntarism,

eclectism, dar, în acelaşi timp, şi printr-un efort susţinut spre originalitate.

În această concepţie se accentuează rolul determinant al voinţei sociale, ca

“principiul dinamic al vieţii sociale” pornind de la ideea că omul este voinţă omenească, o

fiinţă socială înainte de orice manifestare a sa, societatea existând în om ca virtualitate,

datorită simpatiei sale faţă de alţii.

Doctrina  sa  –  cum  o  denumeşte  el  însuşi  –  cuprinde  un  sistem  teoretic  de

sociologie, etică, politică şi, concomitent, metoda de cercetare monografică. În acest sens,
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sociologia studiază realitatea socială, a normelor şi valorilor umane, iar politica urmăreşte

traducerea în viaţă cu mijloace practice a scopurilor şi idealurilor sociale.

D.  Gusti  defineşte  sociologia  ca ştiinţa realităţii sociale, a societăţii ca

totalitate  în toată complexitatea şi dinamica ei.

În clasificarea ştiinţelor sociale, D. Gusti distinge:

- ştiinţe de constatare şi explicare (sau ştiinţe sociale explicative);

-  ştiinţe  de  apreciere  şi  de  stabilire  a  normelor  de  valorificare  (sau  ştiinţe

sociale normative)

Din alt punct de vedere, cel al metodei folosite, D. Gusti distinge:

- ştiinţe sociale statice – care studiază viaţa socială în compoziţia şi structura sa

la un moment dat;

- ştiinţe sociale dinamice – care analizează societatea în evoluţia ei în timp.

Totodată, D. Gusti se pronunţă şi în legătură cu raportul dintre sociologia

generală – ca ştiinţă despre totalitate – şi sociologii parţiale – care se ocupă de aspecte

sociologice parţiale ale societăţii (sociologia economică, politică, juridică, religioasă, etc.),

admiţând şi existenţa altor ştiinţe parţiale ca: economia politică, ştiinţa politică, dreptul,

etc.

În concepţia lui D. Gusti sociologia studiază realitatea socială, care. la rândul

ei, se compune din unităţile sociale ca:

a). – familii, sate, oraşe;

     - biserici, secte;

     - bresle, tagme;

     - şcoli, gospodării, ateliere, întreprinderi

acestea fiind îmbinate felurit în unităţi mari ca:

b). – neamuri, naţiuni;

     - state;

     - imperii.

În accepţia lui  D. Gusti,  realitatea socială este un sistem complex de cadre şi

manifestări sociale, manifestările fiind condiţionate de cadrele vieţii sociale (cadre

naturale şi sociale), sau mediul de existenţă al oamenilor şi motivate de voinţa socială.

Prin cadre sau mediu, D. Gusti înţelege:

- cadre naturale, compuse din:

· cadrul cosmic (natura)

· cadrul biologic (viaţa)
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- cadre sociale, compuse din:

· cadrul istoric (timpul)

· cadrul psihic (conştiinţa)

Cadrele – considera D. Gusti – acţionează permanent asupra relaţiilor sociale,

iar acestea, reacţionând, creează valorile sociale – economice, spirituale, politice şi

juridice, acestea fiind de fapt realitatea socială propriu-zisă, societatea, care este o totalitate

a “manifestărilor” cum le numeşte sociologul român.

Aceste “manifestări” sunt clasificate de D. Gusti în manifestări sau categorii:

- constitutive: economice şi spirituale (valorile economice şi spirituale ca:

ştiinţa, arta, religia);

- regulative: politice şi juridice (manifestări sau categorii care organizează şi

ordonează faptele şi viaţa socială).

Manifestările sociale – afirmă D. Gusti – sunt manifestări de voinţă, fiind

“singura forţă originală şi relativ independentă în mediul cosmic”; ea determină realitatea

socială “să ia forma de opoziţie, luptă, echilibru, sub-supracoordonare (aprobare,

încadrare, supunere), concurenţă, organizare, ş.a.m.d.”

În legătură cu cadrele, manifestările sociale şi voinţa socială, D. Gusti

formulează legea paralelismului sociologic, urmând să ferească sociologia de

unilateralitate (de pildă: unilateralitatea determinismului economic), dar, supraapreciind

rolul voinţei sociale, el promovează de fapt tot un determinism unilateral, care acordă

prioritate unui factor de esenţă subiectivă.

În concepţia gustiană, cele patru cadre şi cele patru manifestări sunt alcătuite

după cum urmează:

1). Cadrul cosmic – cuprinde seria fenomenelor naturale în care se desfăşoară

viaţa socială a oamenilor, totalitatea condiţiilor naturale – aşezarea geografică, clima,

umiditate, calitatea solului, flora şi fauna specifică zonei, resursele naturale existente, etc.

Toate acestea influenţează activitatea materială şi cultural-spirituală a

oamenilor – ocupaţii, mod de viaţă, tradiţii, obiceiuri.

2). Cadrul biologic – se referă la viaţa biologică şi demografică a populaţiei

care formează comunitatea respectivă.

La nivelul lui sunt studiate caracteristicile demografice ale populaţiei, mişcarea

naturală a acesteia (natalitate, nupţialitate, mortalitate), structura pe sexe, vârste, familii,

mobilitatea teritorială, alimentaţie, igienă, asistenţă medicală, bolile existente etc.
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3). Cadrul psihic – constituie mecanismul de închegare laolaltă a tuturor

manifestărilor spirituale – manifestări sufleteşti individuale sau de grup, concepţii despre

viaţă şi moarte, credinţe, superstiţii, obiceiuri spirituale, ritualuri, practici culturale,

mentalităţi, opinii, norme şi valori, adică totalitatea fenomenelor de conştiinţă individuală

sau de grup specifice colectivităţii cercetate.

4). Cadrul istoric – cuprinde seria evenimentelor istorice trecute ale

colectivităţii respective. Ele se cercetează prin reconstituire (observaţii indirecte) şi prin

sursele documentare existente.

Cunoaşterea trecutului permite formularea prognozelor în dezvoltarea viitoare

a localităţii, ajută la dezvoltarea ştiinţei istoriei, studiul monografic constituind un

document istoric pentru generaţiile viitoare şi ca mijloc de educaţie patriotică.

La rândul lor, manifestările cuprind:

1). Manifestări economice – concretizate în totalitatea bunurilor şi activităţilor

umane materiale (fabrici, tehnici şi unelte de muncă, construcţii, gospodării, ocupaţii,

produsele şi serviciile necesare vieţii materiale etc.)

Ele se studiază prin analize statistico-economice, bugete de familie şi

observaţii directe. Se înregistrează bunurile, veniturile, activităţile specifice localităţii,

ocupaţiile membrilor din familii, tehnicile de lucru, metodele de organizare a muncii,

asociaţiile economice, cooperativele de producţie şi de consum etc.

2). Manifestările spirituale – cuprind: graiul, limba, cultura, formele de

învăţământ, totalitatea instituţiilor şi activităţilor culturale – biblioteci, cămine culturale,

mijloace proprii de culturalizare, tradiţii şi practici culturale şi spirituale, credinţe şi

practici religioase (nunţi, botezuri, înmormântări), creaţia culturală proprie (folclor literar

şi muzical, arta populară , instrumente muzicale etc.).

3). Manifestările politice şi administrative – se referă la totalitatea acţiunilor

politico-juridice, atitudinilor faţă de legi şi faţă de stat, la formele de organizare şi

administrare locală, şi internalizarea valorilor politice etc.

4). Manifestările juridice –  cuprind  relaţiile  de  proprietate,  normele  de  drept

penal sau civil şi respectarea lor de către populaţia localităţii, relaţiile de succesiune în

familii, abaterile juridice sau morale şi modalităţile de sancţionare a lor.

Conform programului de organizare şi desfăşurare a cercetărilor monografice

de către Şcoala Gustiană, pentru studiul fiecărui cadru şi a fiecărei manifestări era

constituită câte o echipă interdisciplinară, coordonată de către un sociolog.
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De exemplu: cadrul cosmic putea fi studiat de către: un geograf, un agronom,

un economist, un sociolog.

Manifestările spirituale erau cercetate de o echipă formată din: etnograf,

psiholog, folclorist, filolog, sociolog.

Toate echipele laolaltă alcătuiau un colectiv pluridisciplinar, reunind o gamă

largă de specialişti din diferite domenii.

Aici trebuie subliniată o caracteristică esenţială a concepţiei şi activităţii Şcolii

Gustiene şi anume: ideea unei sociologii militante (cu expresia lui D. Gusti: sociologia

militans), reflectând poziţia sa reformatoare, efortul constant şi rodnic de a-şi aduce

contribuţia la ascensiunea economică, socială şi spirituală a satului.

Încă din anul 1866, Ion Ionescu de la Brad scria în lucrarea sa “Agricultura

română în judeţul Dorohoi” : “A constata ceea ce este şi a propune ceea ce trebuie să fie,

iată, într-un cuvânt, îndoitul scop ce l-am urmărit în cursul investigaţiilor ce le prezentăm

în această carte cu privirile aţintite către scopul cel mai înalt, către creşterea civilizaţiunii

poporului român”.

Preocupările Şcolii Gustiene privind cunoaşterea şi ridicarea satelor reflectă o

înaltă angajare în spiritul acestui program generos şi, totodată, un imbold pentru

cercetătorii de azi, sub semnul aceleiaşi angajări.

Controversată sub raport teoretic (voluntarism, eclectism, insuficienta

rezolvare a problemei determinismului, etc.), sociologia lui D. Gusti îşi păstrează valoarea

şi locul în sociologia românească, iar, sub raportul cercetării realităţilor sociale, mai ales în

mediul rural, este o importantă deschidere de drumuri, oferind un bogat material pentru

cunoaşterea satului românesc din prima jumătate a secolului nostru şi un îndreptar

metodologic pentru conceperea şi desfăşurarea acestor cercetări la nivelul actual al

posibilităţilor şi cerinţelor cognitive.
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II. OBIECTUL ŞI FUNCŢIILE SOCIOLOGIEI

2.1.  OBIECTUL  SOCIOLOGIEI

Definirea obiectului sociologiei este strâns corelată cu definirea sociologiei ca

ştiinţă. Preocuparea pentru această problemă este prezentă pe tot parcursul istoriei

sociologiei, reflectând concomitent:

1). dificultăţile reale legate de definirea obiectului sociologiei;

2). diversitatea concepţiilor despre societate, fenomenele sociale şi, în funcţie

de aceste concepţii, diversitatea poziţiilor privind definirea obiectului sociologiei şi a

sociologiei ca ştiinţă.

Astfel se explică marea diversitate a definiţiilor, aşa cum acest lucru se poate

observa în analiza diferitelor curente, orientări, şcoli sociologice.

Dificultatea definirii obiectului sociologiei (şi, deci a sociologiei) decurge din

faptul că sfera socialului este, simultan, obiectul cercetării a o serie de ştiinţe, de la istorie

la pedagogie, de la demografie la politologie etc., iar numărul acestor ştiinţe se află în

continuă creştere.

Prin urmare, definirea obiectului sociologiei (şi a sociologiei ca ştiinţă), la fel

ca şi în cazul altor ştiinţe care studiază socialul presupune:

- delimitarea, în cadrul sferei socialului, a unui domeniu distinct, propriu numai

ştiinţei respective;

- precizarea sistemului tematic, conceptual, a unghiului de vedere specific şi, în

strânsă legătură cu aceasta

- aplicarea unei metode proprii în investigarea obiectului.

Demersurile pentru definirea obiectului sociologiei servesc concomitent:

- delimitarea cât mai corectă a domeniului sociologiei (şi totodată a celorlalte

ştiinţe care se ocupă de sfera socialului);

- stabilirea punctelor de contact, a posibilităţilor şi cerinţelor de cooperare între

aceste ştiinţe.

O problemă specifică în definirea obiectului sociologiei (şi nu numai în cazul

acesteia) decurge din faptul că, spre deosebire de o relativă stabilitate, uneori deosebit de

îndelungată, a fenomenelor şi proceselor din natură, societatea se caracterizează printr-un

pronunţat dinamism, accelerare a ritmurilor transformărilor şi creştere a complexităţii
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fenomenelor, ceea ce impune ştiinţelor din acest domeniu un efort permanent de reînnoire,

conform cu schimbările obiectului studiat.

Într-un sens larg, sociologia poate fi definită ca o ştiinţă a realităţii sociale, a

fenomenelor, relaţiilor, proceselor, instituţiilor sociale, a formelor de asociere şi viaţă

colectivă, a comportamentelor, conduitelor şi acţiunilor sociale, a societăţii ca

totalitate şi a legităţilor realităţii sociale.

Obiectul sociologiei îl constituie studiul şi reconstrucţia teoretică, într-un

sistem conceptual coerent, a fundamentelor vieţii sociale: condiţiile ecologice şi biosociale,

organismul social de producţie, structurile şi comunităţile social-umane, activitatea umană

în formele ei specifice, valorile materiale şi spirituale rezultate din această activitate.

Sociologia, ca ştiinţă unitară a realităţii sociale considerată ca totalitate,

studiază:

a). Condiţiile naturale ale vieţii sociale – noţiunea de viaţă socială, condiţiile

biologice, geografice şi demografice ale vieţii sociale (sociologia geografică, demografia şi

ecologia socială, iar în cadrul acesteia din urmă, sociologia mediului urban şi sociologia

mediului rural) etc.;

b). Structurile fundamentale ale formaţiunilor sociale şi dinamica acestora –

categoriile de grupuri sociale (grupuri mici, de nivel mediu şi grupuri mari, grupuri

primare şi secundare, formale şi neformale, grupurile cu scop etc.), colectivităţile

teritoriale, clasele şi păturile sociale, statul, naţiunea, etc.

Această analiză se referă totodată la geneza structurilor sociale, la problemele

coeziunii sociale, contactul spaţial şi social, interacţiunea reciprocă, acţiunea socială,

relaţiile şi dependentele sociale, instituţiile sociale, controlul social, organizaţia socială,

etc.

c). Ansamblul structurilor care condiţionează activitatea materială şi, în primul

rând, activitatea practică productivă, a căror studiu în profunzime este obiectul sociologiei

industriale, sociologiei rurale sau agrare, sociologiei muncii, sociologiei pieţei etc.

d). Ansamblul instituţiilor suprastructurale, a structurilor spirituale, ideologice,

etc., de care se ocupă în special sociologia politică, sociologia dreptului, sociologia religiei,

a moralei, a educaţiei, artei, mijloacelor de comunicaţie de masă etc.

e). Ansamblul structurilor, tipurilor de civilizaţie şi cultură istorice şi, în

special, a celor care coexistă în cadrul structurilor sociale contemporane – cercetări

complexe de sociologie istorică, antropologie socială, etnologie etc.
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f). Procesele sociale, tipurile de procese sociale, problemele dezvoltării sociale,

mişcările sociale, progresul social.

2.2. FUNCŢIILE SOCIOLOGIEI

Clarificările referitoare la obiectul sociologiei impun în mod firesc şi precizări

în legătură cu funcţiile acestei ştiinţe, adică a consecinţelor pe care le are aceasta pentru

sistemul social în satisfacerea necesităţilor sau cerinţelor sistemului, a contribuţiei

specifice a sociologiei la realizarea (sau împiedicarea) finalităţilor sistemului social.

În analiza funcţiilor (şi în general a funcţionalităţii) sociologiei apar,

concomitent, două aspecte:

a). cel subiectiv – reflectând poziţia cercetătorului, a omului de ştiinţă,

convingerile şi intenţiile acestuia privind funcţiile pe care sociologia ar fi chemată să le

îndeplinească în cadrul sistemului social.

b). cel obiectiv – care rezultă din consecinţele, efectele reale ce decurg din

receptarea de către societate a rezultatelor, datelor, concluziilor şi recomandărilor obţinute

de cercetarea sociologică, solicitarea sau respingerea, gradul de acceptare şi aplicare a

acestora.

Amintim, de pildă, regimurile dictatoriale, totalitariste, care nu sunt interesate

de cunoaşterea realităţilor sociale şi astfel nu solicită sau chiar interzic cercetările

sociologice.

De asemenea, este cunoscută intenţia a numeroşi sociologi, a curentelor şi

şcolilor sociologice, care îşi propuneau să elaboreze o ştiinţă capabilă să realizeze

transformarea şi conducerea societăţii – mai ales orientările utopice – proiecte care s-au

soldat cu eşec. Şi aceasta, deoarece sociologia nu poate îndeplini funcţia de transformare şi

conducere a societăţii, această funcţie revenind în mod structural şi obiectiv – politicii.

Prin urmare, analiza funcţiilor sociologiei trebuie să ţină cont deopotrivă de

aspectul subiectiv, intenţional, cât şi de cel obiectiv, real al funcţiilor şi, în general, al

funcţionalităţii acestei ştiinţe.

Funcţiile sociologiei sunt:

2.2.1.  Funcţia expozitivă şi descriptivă
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Este prima funcţie a sociologiei, constând în colectarea sistematică de date

despre realitatea socială, inventarierea, descrierea, clasificarea fenomenelor, relaţiilor,

proceselor sociale etc., analiza şi conceptualizarea acestora.

Această funcţie deţine o poziţie cheie de care depinde în mare măsură demersul

cognitiv în ansamblul ei, fiind vorba de datele, informaţiile în absenţa cărora, analizele şi

generalizările teoretice sunt lipsite de obiect, de “materialul brut”, primar al cunoaşterii.

Notăm aici dificultăţile pe care le implică realizarea acestei funcţii:

- observarea corectă a fenomenelor;

- separarea esenţialului de neesenţial, accidental;

- problemele de autenticitate, reprezentativitate (eşantionare);

- adecvarea metodelor şi tehnicilor de cercetare, etc.

Toate acestea sunt de o importanţă cu totul deosebită şi cu multe aspecte

specifice în cazul cercetării socialului.

În legătură cu această funcţie se poartă ample discuţii privind: locul, rolul,

limitele sociografiei, respectiv, raportul dintre sociografie şi sociologia teoretică.

Respingând atitudinile extremiste – de supraapreiere sau de neglijare –

sociologia modernă, conştientă de limitele sociografiei, acordă totuşi o mare atenţie

acesteia, susţinând necesitatea ca funcţia descriptivă, explicativă, care să asigure, prin

aparatul conceptual, teoretic de care dispune, o corectă orientare a cercetărilor sociografice.

În spiritul acestei poziţii, funcţia descriptivă, expozitivă şi cea teoretică,

explicativă, interpretativă, se află într-o strânsă relaţie de complementaritate.

Pentru a se feri de empirismul îngust, fără orizont ştiinţific, sociografia trebuie

să se sprijine pe un aparat teoretic, conceptual solid, iar, la rândul ei, demersul teoretic,

pentru a nu eşua în speculaţii sterile, rupte de realitate, are nevoie de bogăţia datelor,

informaţiilor care oferă materialul indispensabil pentru analize, verificarea ipotezelor sau

pentru generalităţi teoretice.

2.2.2.  Funcţia teoretică, explicativă şi interpretativă

Se află în centrul demersului ştiinţific al sociologiei, reprezentând efortul

teoretic pentru a explica fenomenele, procesele sociale, formularea şi validarea ipotezelor,

elaborarea şi verificarea conceptelor şi teoriilor, descoperirea legăturilor esenţiale, a

corelaţiilor, relaţiilor cauzale, tendinţelor, regularităţilor şi legilor în cadrul sistemului

social, într-o perioadă istorică mai scurtă sau mai lungă.
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Numai pe această cale sociologia devine cu adevărat ştiinţifică, reuşind să

surprindă esenţa fenomenelor, relaţiile de determinism, geneza, evoluţia şi direcţiile

posibile ale fenomenelor şi proceselor sociale, sensul transformărilor viitoare.

Pe această bază, teoria sociologică sesizează şi formulează noi şi noi probleme

ce urmează să fie cercetate, orientând astfel investigaţiile empirice (alături de comenzile,

solicitările formulate de diferiţi beneficiari), verifică ipoteze, teorii şi metode, tehnici de

cercetare, îmbogăţeşte aparatul conceptual, teoretic şi metodologic al sociologiei.

În strânsă legătură cu funcţia teoretică a sociologiei se află funcţia de ordonare

şi de integrare a activităţii de cercetare ştiinţifică în sfera socialului, precum şi funcţia

epistemologică a sociologiei.

2.2.3. Funcţia de ordonare, de integrare şi de diviziune a activităţilor

desfăşurate în cadrul diferitelor ştiinţe sociale

Rezultă din cerinţa de a imprima unghiul specific de abordare al sociologiei, de

a realiza o analiză şi explicaţie a omului şi societăţii ca totalitate.

Sociologia concepe omul şi societatea sub toate aspectele, laturile, faţetele,

determinările. Aceste aspecte, laturi, determinări etc., există realmente şi ele pot fi

investigate într-un plan restrâns, circumcis de anumite cerinţe metodologice, obiective

propuse în cercetare, dar fenomenele respective fac parte dintr-o realitate socială de

ansamblu, din societatea ca totalitate.

Teoria sociologică generală are menirea să realizeze această unitate sub forma

reconstrucţiei teoretice integrale a realităţii sociale concrete.

În acest sens trebuie înţeleasă funcţia de ordonare şi integrare într-un tot a

datelor rezultate din cercetări efectuate de diferite ştiinţe ale sociologiei (sociologii de

ramură sau ramuri ale sociologiei), cum este şi sociologia educaţiei.

2.2.4. Funcţia epistemologică a sociologiei

Se referă la studiul fundamentelor ştiinţei, studiul critic al principiilor,

ipotezelor, rezultatelor cercetării ştiinţifice, determinarea valorii, obiectivităţii şi

autenticităţii acestor rezultate.
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În cazul sociologiei această problemă comportă o serie de dificultăţi,

particularităţi, care decurg din:

- marea complexitate a realităţii sociale, caracterul accentuat multifactorial al

fenomenelor, proceselor sociale;

- specificul obiectului de studiu, ca obiect non-finit, mult mai puţin constant

decât în ştiinţele naturii, dinamismul obiectului impunând reconsiderări de rigoare în plan

teoretic sau metodologic, redefinirea ştiinţei, elaborarea unor noi principii şi concepte,

sesizarea unor noi legităţi conforme cu transformările adesea radicale, calitative ale

realităţii sociale. (În acest sens vezi, de pildă, caracterul dinamic şi istoric al legilor

economice, schimbările lor în intervale istorice, de timp, relativ scurte, spre deosebire de

legile din domeniul fizicii, chimiei, biologiei etc.);

- situaţia specifică a sociologului care este concomitent, cercetător şi

participant activ la viaţa socială, subiect şi obiect al cercetării;

- prin specificul socialului, aflat la “îndemâna” tuturor şi  - aparent – accesibil

oricui, există o puternică tentaţie pentru cunoaşterea comună, formularea unor constatări,

judecăţi, aprecieri neştiinţifice, reprezentări false sau denaturate, eronate, care pătrund în

opinia publică influenţând, nu rareori, opţiuni şi decizii, orientări sociale, economice sau

politice, cu implicaţii adesea foarte mari în viaţa socială.

2.2.5. Funcţia de diagnoză şi prognoză a sociologiei

Exprimă contribuţia acesteia la cunoaşterea realităţilor sociale actuale şi –

parţial – a celor viitoare, posibile.

Diagnoza şi prognoza au ocupat şi ocupă un loc central în cadrul sociologiei. În

prezent, pe măsura accentuării fenomenului de accelerare în evoluţia societăţii, a

tensionării unor contradicţii şi agravării unor probleme, crize, adesea de dimensiuni

planetare (alimentaţie, energie, poluarea mediului înconjurător etc.) în condiţiile unor mari

transformări, inclusiv revoluţii sociale, creşte vertiginos solicitarea faţă de diferitele ştiinţe

– printre care, desigur, sociologia – de a furniza informaţii cât mai autentice şi mai utile,

privind realităţile sociale şi perspectivele imediate sau mai îndepărtate ale societăţii.

 Intensificarea acestor solicitări determină în mod firesc, amplificarea

preocupărilor sociologiei, pentru realizarea diagnozelor cât mai exacte despre realitatea

prezentă şi prognoze cât mai realiste, verosimile, utilizabile, privind tendinţele,

perspectivele la nivel micro- sau macrosocial.
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Funcţia de diagnoză şi cea de prognoză (prospectivă) a sociologiei implică şi o

funcţie critică, funcţie de maximă importanţă şi care înseamnă abordarea critică a

realităţilor sociale.

Deci: însăşi prezentarea realităţilor sociale, analiza, explicarea şi interpretarea

lor, realizarea diagnozelor şi prognozelor trebuie efectuate de pe poziţii critice, poziţie

concretizată în sesizarea, identificarea şi prezentarea problemelor, dificultăţilor,

contradicţiilor etc., a căror cunoaştere este esenţială pentru elaborarea proiectelor,

strategiilor sociale. Realizarea (sau gradul realizării) funcţiei critice reprezintă un indiciu al

gradului de angajare autentică a sociologiei în optimizarea fenomenelor şi proceselor, al

ansamblului realităţii sociale, delimitarea hotărâtă a acestei ştiinţe de orice atitudine

conservatoare, apologetică, de afirmare a potenţialului ei creator, valorificat conform

intereselor de progres ale societăţii.

2.2.6. Funcţia practică (aplicativă) a sociologiei

Derivă în mod organic din îndeplinirea celorlalte funcţii mai sus amintite, ea

reprezentând într-un anumit fel o finalizare a rezultatelor cunoaşterii sociologice, dar,

concomitent, şi o verificare, o validare a utilităţii, aplicabilităţii rezultatelor, concluziilor şi

propunerilor acesteia.

De subliniat însă că funcţia practică (aplicativă) nu înseamnă investirea

sociologiei cu atribuţii, competenţe care depăşesc raza funcţionalităţii acesteia.

Funcţia de conducere a societăţii se află în competenţa politicii şi, pe acest

plan, funcţia practică (aplicativă) a sociologiei constă în elaborarea unor propuneri,

alternative, scenarii de dezvoltare, de optimizare etc., prezentate, oferite forurilor,

structurilor de conducere şi decizie, dar dreptul de opţiune şi decizie aparţine (şi trebuie să

aparţină) acestor foruri şi structuri, investite cu atribuţii şi răspunderi corespunzătoare.

Prin urmare, funcţia practică (aplicativă) a sociologiei, ca şi o serie de alte

ştiinţe (economie, marketing, management, statistică, programare etc.) se realizează în

limitele fireşti ale ştiinţei, prin prezenţa în toate fazele ciclului decizional (diagnoză,

prognoză, alternative, elaborarea, difuzarea, aplicarea, verificarea şi corectarea deciziei) la

toate nivelele de decizie şi în toate domeniile de activitate.

Gradul de realizare a funcţiei practice (aplicative) a sociologiei este dependentă

de anumite condiţii, ca:
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- interesul şi receptivitatea societăţii faţă de aportul sociologiei în procesul de

(auto) cunoaştere şi de ridicare la un nivel superior de funcţionalitate;

- nivelul de maturitate, capacitatea sociologiei de a furniza informaţii,

concluzii, propuneri de o certă valoare pentru structurile şi factorii de conducere şi decizie,

pentru beneficiarii potenţiali ai serviciilor pe care le poate oferi sociologia.

Funcţiile sociologiei constituie un ansamblu coerent. În interacţiunea ştiinţă –

societate, realizarea lor este, deopotrivă, un produs şi factor de progres pentru ambii

termeni ai acestei relaţii.

III . GRUPUL SOCIAL

Este una dintre cele mai răspândite noţiuni cu care operează un mare număr

de ştiinţe. De aici şi posibilitatea unor accepţiuni diferite şi necesitatea precizărilor

conceptuale. În cadrul acestor preocupări, sociologia, prin natura disciplinei, este

datoare cu un aport esenţial alături de psihologie, psihologie socială, pedagogie, ş.a.

Grupul social, fenomenul de grup în general, este omniprezent în viaţa socială.

Omul,  individul,  se  naşte  şi  trăieşte,  în  tot  timpul  şi  pe  toate  planurile  vieţii  sociale,

simultan, în diferite grupuri sociale: familia, rudeniile, vecinătatea, prietenii, clasa din

şcoală, grupa sau anul de facultate, asociaţii, grupul (grupurile) de la locul de muncă,

locatarii (sau un grup de locatari) de pe aceiaşi scară, acelaşi nivel, bloc sau cvartal,

comunitate religioasă, comunitate rurală sau urbană, grupuri etnice, rasiale, naţiuni,

ş.a.m.d.

Din această diversitate a grupurilor sociale decurg şi dificultăţile

conceptualizării, ale definirii noţiunii de grup social, ale delimitărilor faţă de fenomene şi

noţiuni ca: aglomerări sociale, mase, public, grupări sau categorii sociale, colectivităţi,

utilizare uneori, şi limbajul cotidian, ca sinonime sau concepte foarte apropiate.

3.1. CRITERII ALE TIPOLOGIZĂRII GRUPURILOR

Pentru orientare, sociologia recurge la anumite criterii care pot servi drept

repere în delimitarea grupului social de alte formaţii, grupări, aglomerări şi, totodată, în

clasificarea grupurilor sociale propriu-zise.

Astfel de criterii pot fi:
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- gradul, intensitatea, conştientizarea participării la o grupare;

- coeziunea interioară;

- structurarea;

- durata de existenţă;

- scopul, finalitatea, funcţionalitatea acesteia, etc.

În cadrul formelor de aglomerarea grupărilor sociale, pot fi distinse cazuri care

nu sunt grupuri sociale, ca de pildă:

- grupările, categoriile statistice, delimitate după criterii de sex, vârstă, nivel de

şcolarizare etc., dar în general, fără coeziune internă;

- mase, aglomerări întâmplătoare, cu un grad minim de coeziune, durată scurtă

de existenţă şi manifestare (miting, spectacol, competiţie şi jocuri sportive).

Marea diversitate a grupurilor se reflectă şi într-o diversitate a definiţiilor,

precum şi a tipologizării, care exprimă diversitatea poziţiilor împărtăşite de sociologi în

această problemă. Pe acest fond există totuşi un anumit consens privind o definire

aproximativă.

Astfel, prin grup social înţelegem un ansamblu, o pluritate de persoane legate

printr-un sistem de relaţii reglementate cu valori, norme, ţeluri şi comportamente comune.

Pluralitatea  este  o  trăsătură şi  condiţie  firească a  grupului  social:  pentru

constituirea grupului este nevoie de un număr minim de persoane. În legătură cu acest

număr  minim,  părerile  sociologilor  sunt  diferite.  Unii  acceptă că grupul  poate  fi  alcătuit

chiar din două persoane. Alţii, ca polonezul Ian Szczepanski, consideră că numărul minim

este trei,  grupul începe acolo unde A are relaţii  nu numai cu B şi  C, dar şi  cu ceea ce se

întâmplă între B şi C, în timp ce în cazul a două persoane este vorba de o pereche, o simplă

relaţie durabilă.

Începând de la acest prag minim de 2-3 persoane, grupurile se întind pe o scară

largă – grupuri mici de câteva sau câteva zeci de persoane şi până la grupuri mari,

constituite din mii sau milioane de indivizi.

De asemenea, spre deosebire de aglomerări întâmplătoare, efemere, grupul are

durată şi continuitate, uneori foarte lungă (familii, comunităţi rurale, ş.a.).

O trăsătură esenţială a grupului o constituie existenţa, în interiorul lui, a unui

sistem de relaţii, care, la rândul lor, sunt reglementate cu ajutorul instituţiilor, până la

instituţionalizarea şi consacrarea juridică (grupuri formale) sau după reguli constituite în

mod spontan, empiric (grupuri informale).



50

Aceste relaţii sunt orientate după anumite valori, norme comune, care

determină atitudinea, comportamentul membrilor grupului, conferindu-i unitate, coeziune,

constituind baza solidarităţii în cadrul grupului.

Totodată, normele, valorile stau la baza mecanismelor de control şi de

sancţiuni (pozitive sau negative), recunoscute de către membrii grupului. Relaţiile, valorile,

normele, etc, corespund finalităţii, scopului (scopurilor) urmărite de membrii, pentru care

grupul asigură un spor de eficienţă în activitatea lor în domeniul respectiv, protecţie,

sprijin, etc, prin care se exprimă funcţionalitatea grupului.

Relaţiile, normele, valorile, întreaga realitate a grupului se conştientizează, la

nivelul membrilor se formează conştiinţa apartenenţei la grup, conştiinţa de “NOI”, de

distincţie, de delimitare faţă de “ALŢII”, conştiinţa specificităţii,  factor  important  al

coeziunii şi conlucrării.

Pe baza valorilor, normelor comune, a scopului şi a diviziunii muncii se

stabilesc o serie de statusuri şi roluri ce revin membrilor şi determină poziţia şi cooperarea

în cadrul grupului.

Statusul (statutul) social desemnează poziţia individului în cadrul grupului sau

organizaţiei, drepturile lui în cadrul structurii sociale date şi obligaţiile celorlalţi faţă de el,

investirea individului cu o anumită poziţie ierarhică, prestigiu şi putere, în baza cărora el

exercită un rol social, obligaţii ce-i revin în virtutea statutului său faţă de alţii.

Rolul social desemnează ansamblul activităţilor şi răspunderilor pe care un

individ (sau grup) trebuie să le exercite în cadrul unui sistem de norme ale grupului sau

organizaţiei, potrivit cerinţelor funcţionale ale acestora.

Rolul social reflectă aşteptările faţă de cel investit cu un statut, în timp ce

statutul exprimă aşteptările celui ce exercită un rol, faţă de ceilalţi (ascultare, cooperare,

respect etc.). Acelaşi individ ocupă, simultan, o multitudine de statusuri (asociaţi cu

rolurile corespunzătoare, care constituie setul de statusuri ale persoanei.

În  cadrul  sistemului  de  statusuri  unele  sunt atribuite, ele revenind individului

nu pe bază de opţiune (de ex. sexul), altele sunt achiziţionate, pe care individul le-a ales şi

pe care le-a dobândit prin muncă (profesiune).

Ansamblul statusurilor unei persoane formează o constelaţie  complexă, în

centrul căreia, în societatea modernă se află statusuri profesionale.

O  problemă esenţială o  constituie  echilibrul  în  cadrul  acestei  constelaţii,

posibilitatea apariţiei şi cerinţa rezolvării conflictelor între diferite statusuri ale aceleiaşi

persoane.
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Grupul social este o formaţie structurată, în cadrul căreia distingem diferite

structuri ca: structura de roluri, de prestigiu, de putere, de dependenţă, presiune, de

comunicare şi cea afectivă.

Prima dintre acestea – structura de roluri – corespunde diviziunii muncii,

cooperării în cadrul grupului pentru realizarea scopului (scopurilor) urmărite şi îndeplinirea

sarcinilor ce decurg din această activitate. De aici decurg o serie de roluri convenţionale

care reflectă cerinţele cooperării şi diviziunii muncii (conducere, organizare, execuţie,

control) – această structură de roluri reprezentând structura de bază a grupului.

Structura de prestigiu şi putere – exprimă poziţiile diferite ocupate de

membrii grupului pe o scară a influenţei şi autorităţii, în strânsă corelare cu puterea

membrilor, care are la bază competenţa, stăpânirea mijloacelor de sancţionare (recompensă

sau pedeapsă), acceptarea de către membrii grupului a unor valori şi norme comune.

Strâns legată de structura de prestigiu şi putere apare structura de dependenţă,

concretizând relaţiile de dependenţă dintre membrii grupului, într-un context larg al

ierarhiilor şi relaţiilor funcţionale.

Prin structura de prestigiu şi putere şi cea de dependenţă se realizează

presiunea de grup, presiune pe care grupul o poate exercita asupra membrilor săi în

vederea respectării valorilor, normelor, prescripţiilor, tradiţiilor, o presiune exercitată până

la o limită fără riscul descompunerii grupului. Gradul acestei presiuni depinde de

coeziunea internă, de măsura în care membrii grupului se identifică cu scopurile, valorile,

normele grupului şi le acceptă ca scopuri, valori şi norme proprii.

Structura de comunicaţii – reprezintă reţeaua de transmitere a informaţiilor în

cadrul grupului, pe verticală (conducere – nivele inferioare) şi pe orizontală (în cadrul

nivelelor), fluxul de informaţii fiind de cea mai mare importanţă pentru funcţionarea

grupului conform cu atingerea scopurilor propuse.

În cadrul grupului se constituie o reţea complexă de relaţii personale, o

structură afectivă care are la bază relaţiile de atracţie, indiferenţă sau respingere între

indivizii care compun grupul. Această structură are o mare importanţă în viaţa grupului,

importanţă uneori supraestimată, dar care merită o atenţie cuvenită pentru înţelegerea

corectă a sistemului de relaţii şi a funcţionalităţii grupurilor sociale.

Din cele de mai sus rezultă o serie de caracteristici ale grupului social,

specificitatea ca o entitate distinctă, ireductibilă la membrii componenţi: grupul nu este o

simplă sumă a indivizilor care îl alcătuiesc, ci altceva, mai mult decât această sumă, acel

plus grupal  ce nu poate fi dedus din psihicul şi manifestările indivizilor izolaţi.
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Grupul apare ca un sistem în cadrul căruia indivizii sunt părţi componente,

corelate, constituind un ansamblu coerent, cu mecanisme de funcţionare şi autoreglare,

care îi conferă echilibru şi stabilitate relativă, dar care are şi o dinamică, o evoluţie proprie.

3.2. TIPOLOGIA GRUPURILOR SOCIALE

Marea diversitate a grupurilor sociale comportă dificultăţi inerente în

clasificarea lor. Preocupările de tipologizare se află în faţa unei alternative:

a).  A  elabora  un  set  cât  mai  complet  de  criterii  cu  ajutorul  cărora  pot  fi

caracterizate în detaliu, cu o relativă precizie, un mare număr de grupuri diferite. Dar, acest

gen de tipologizare duce în mod inevitabil la lărgirea listei de criterii (de pildă, în tipologia

elaborată de G. Gurvitch apar 15 criterii, iar în cea a lui R. Merton – 26).

b). Cea de-a doua variantă, recurgând la un număr mic de criterii (esenţiale,

generale) cuprind cu uşurinţă lumea bogată a grupurilor sociale, dar cu preţul renunţării la

caracterizări fine, detaliate, limitându-se la sfera unor generalităţi.

Soluţia  acestei  dileme  nu  poate  fi  decât  folosirea  alternativă a  celor  două

variante, în funcţie de scopurile şi cerinţele analizei care, după gradul de profunzime,

impune elasticizarea setului de criterii de clasificare, de descriere mai mult sau mai puţin

detaliată a grupurilor sociale.

Din numărul mare al grupurilor sociale prezentăm aici câteva tipuri ca:

grupurile mici şi mari, primare şi secundare, formale şi informale, de apartenenţă şi de

referinţă.

Împărţirea grupurilor sociale după numărul membrilor realizează o primă

clasificare, pe baza unui criteriu cantitativ, de volum, fără a reda trăsăturile calitative,

definitorii ale grupurilor. În acest sens pot fi distinse:

- grupuri mici, de la minimum 2-3 până la câteva zeci de persoane (o familie,

grupă de studenţi, echipă de lucru etc.);

- grupuri mari – ansambluri umane mari şi foarte mari - clase sociale, naţiuni,

popoare, etc. – în care se reunesc numeroase şi variate grupuri mici.

Sociologia muncii manifestă mult interes pentru grupurile mici, fără să piardă

din vedere cele mijlocii şi mari, a căror ignorare ar însemna ruperea analizei de la nivelul

macrosocial de marile structuri sociale ale societăţii: studiul familiei rurale nu poate fi

disociat de cunoaşterea ţărănimii, cel al unui grup de studenţi de cunoaşterea studenţimii pe

plan naţional sau chiar într-o sferă mult mai largă.
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Alături de anvergură, grupurile mici se caracterizează prin absenţa

subgrupurilor structuri simple, relaţii totale între membrii,  angajând întreaga personalitate

a indivizilor şi posibilitatea intercunoaşterii la nivelul grupului.

Împărţirea în grupuri primare şi secundare are la bază criteriul spontaneităţii

şi al rolului grupului în procesul de socializare al individului.

Grupurile sunt în general, grupuri mici şi se caracterizează prin constituirea

predominant spontană. Datorită dimensiunilor mici, în cadrul lor există posibilitatea

relaţiilor “faţă în faţă” cu toţi ceilalţi membrii, în constituirea acestor relaţii un rol deosebit

revenind factorilor de ordin afectiv.

Caracterul “primar” al acestor grupuri (familia, vecinătatea, comunitatea

sătească, grupuri de prieteni) constă în faptul că au rol prioritar în formarea personalităţii

individului care se integrează în grupurile şi organizaţiile mai mari, nu în mod direct, ci

prin intermediul grupurilor primare.

Trăsătura principală a grupului secundar constă în faptul că se constituie în

mod conştient, artificial, conform unui scop dinainte stabilit. Grupul secundar este, de

obicei, un grup mai mare sau mai mic, relaţiile dintre membrii grupului rezultă dintr-o

diviziune raţională şi cerinţele cooperării în vederea realizării scopului propus.

Fiind de dimensiuni mai mari, la nivelul grupurilor secundare posibilitatea

intercunoaşterii este redusă, la fel ca şi a relaţiilor afective. Caracterul artificial, conştient

al grupurilor secundare se exprimă în instituţionalizarea, schematizarea, oficializarea,

formalizarea relaţiilor, a statusurilor şi rolurilor, a comportamentelor, controlului,

structurilor de comunicaţii, sistemului de valori, norme, reguli, de sancţiuni, etc. Grupurile

secundare sunt de fapt diferitele organizaţii.

După criteriul de formalizare, grupurile se împart în grupuri formale şi

neformale (informale).

Grupurile formale sunt de obicei grupuri mai mari, secundare (organizaţii), cu

structuri, relaţii, reguli de funcţionare etc., formalizate, instituţionalizate, adesea consfinţite

prin acte normative, juridice, impuse din afară sau rezultând din înţelegerea membrilor

participanţi.

În cadrul grupurilor formale pot exista diferite grupuri neformale (informale)

fără instituţionalizarea, reglementarea relaţiilor dintre membrii. Într-o serie de cazuri,

grupurile mici primare, sunt grupuri neformale, ele pot avea însă şi elemente de

formalizare (vezi de pildă, familia, în cadrul căreia, o parte din relaţii sunt consfinţite prin

legi, codul familiei, etc.).
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Împărţirea grupurilor în grupuri de apartenenţă şi de referinţă rezultă din

faptul că individul face parte, concomitent, din diferite grupuri sociale. Aşteptările,

valorile, normele de conduită ale acestor grupuri pot fi foarte diferite sau chiar

contradictorii.

În cadrul acestei pluralităţi, grupul (sau grupurile) de apartenenţă indică

grupul sau grupurile din care face parte individul, în timp ce grupul sau grupurile de

referinţă sunt cele din care nu face parte, dar acceptă valorile, normele lor de conduită.

Grupul de referinţă constituie, deci, o bază de raportare a propriei situaţii faţă de un sistem

de valori şi norme, pentru autoapreciere şi orientare.

Grupul de referinţă poate fi unul din grupurile de apartenenţă (proprie familiei)

dar poate fi şi un alt grup, sau, în funcţie de sfera activităţii, mai multe grupuri. Grupul de

referinţă, îndeplinind o funcţie de raportare şi de comparaţie, are o importanţă crescândă pe

măsură ce individul poate formula opţiuni personale în legătură cu grupul sau grupurile din

care doreşte să facă parte conform intereselor, năzuinţelor, aspiraţiilor sale.

Numărul mare de grupuri sociale, din care face parte concomitent, reprezintă

zona prin intermediul căreia individul vine în legătură cu societatea: omul se află în focarul

relaţiilor de grup, iar grupurile mediază legăturile sale cu societatea.

Grupurile sociale au un pronunţat caracter istoric. Apariţia şi evoluţia lor este

determinată de un complex de factori printre care predomină cele de ordin economic

(diviziunea muncii, specializarea, etc.), grupurile fiind şi ele un produs al dezvoltării

sociale.

Astfel, pe diferitele trepte de dezvoltare, societatea se caracterizează printr-o

morfologie grupală specifică, iar ca tendinţă generală, în această evoluţie observăm:

- diversificarea şi specializarea grupurilor;

- creşterea dimensiunilor, complexităţii grupurilor;

- accentuarea elementului conştient, raţional în constituirea şi funcţionarea lor;

- trecerea de la grupurile mici la grupuri mari, de la cele primare la cele

secundare, de la cele neformale la cele formale.

În acelaşi timp, grupurile nu sunt numai produse, dar şi factori ai dezvoltării

sociale. Ele se caracterizează printr-o autonomie relativă, au legităţile şi mecanismele

proprii de evoluţie şi influenţează în mare măsură desfăşurarea vieţii sociale, dezvoltarea

socială în ansamblul ei (vezi rolul imens al familiei, al organizaţiilor economice, sociale,

culturale, politice, religioase, al şcolii, bisericii, statului, naţiunii, partidelor, ş.a.m.d.).
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3.3. GRUPUL  ŞCOLAR – GRUP  SOCIOEDUCATIV

3.3.1. CONSIDERAŢII TEORETICE

3.3.1.1. Conceptul de grup şcolar

Grupul şcolar este o comuniune socială de persoane (elevi sau studenţi) cu o

structură şi coordonare managerială unitare, constituită în baza unor interese şi obiective

comune.

Grupurile şcolare şi studenţeşti sunt comuniuni sociale de dezvoltare a esenţei

umane, a individului ca fiinţă socială (asociat, coleg, prieten, partener, etc.), comuniuni în

care se manifestă un sistem de relaţii sociale şi interpersonale, o îmbinare a intereselor

publice cu cele personale.

Activităţile comune ce caracterizează grupul şcolar privesc realizarea unor

obiective educative care contribuie la pregătirea şi dezvoltarea personalităţii şi

profesionalităţii fiecărui elev sau student, având ca demersuri comune învăţarea şcolară,

pregătirea pentru o profesie, acţiuni comune de muncă şi creaţie în cadrul unor activităţi

didactice şi extradidactice teoretice şi practice, de competiţie loială la învăţătură, sport,

activitate cultural-artistică, cercetarea ştiinţifică etc., acestea din urmă mai ales în

învăţământul superior. Grupul şcolar asigură cooperarea şi competiţia loială între tineri.

Clasa de elevi reprezintă grupul şcolar primar (de bază) în învăţământul

preuniversitar. Subgrupa şi grupa de studenţi  şi , într-o anumită măsură anul de studiu,

reprezintă structuri de grupuri educaţionale universitare  (“Pedagogie”, 1992)

3.3.1.2 . Clasificarea grupurilor şcolare

Tipologia grupurilor şcolare poate fi stabilită atât după mărimea lor, cât şi în

funcţie de caracterul organizării – formal sau informal (după Bontaş I “Pedagogie”, 1998.).

♦ Din punctul de vedere al mărimii, grupurile şcolare pot fi:

a). grupurile şcolare mici (microgrupuri şcolare) aşa cum sunt clasele de elevi

sau grupele (subgrupele ) de studenţi;

b). grupuri şcolare mari ca ansambluri de grupuri şcolare mici, aşa cum sunt:

şcolile, facultăţile şi universităţile.
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De avut în vedere că pentru grupurile sociale există o altă clasificare în funcţie

de mărime, ceea ce determină următoarele tipuri (vezi paragrafele anterioare):

a). grupurile sociale mici (microgrupurile sociale) –  cum  sunt:  echipele  de

muncă, familia, clasele de elevi, grupele de studenţi, etc;

b). grupurile sociale mediane (mijlocii) – cum sunt: instituţiile diverse,

societăţile comerciale diverse, şcolile, facultăţile, universităţile etc.;

c). grupul social mare (macrogrupul social) – reprezentat de societate, ca un

ansamblul coerent al grupurilor sociale mici şi mediane.

♦ Din punct de vedere al caracterului organizării, grupurile şcolare, ca şi cele

sociale în general, pot fi:

a). grupuri şcolare formale, instituţionalizate, legale, organizate pe baza unor

reglementări oficiale – aşa cum sunt clasele de elevi, grupele de studenţi, şcolile,

facultăţile, universităţile, etc. Acestea sunt cele mai numeroase, ele fiind legate de

activitatea educaţională de bază în învăţământul din România;

b). grupuri (grupări) şcolare, informale, spontane, neinstituţionalizate – care

se constituie ca aglomerări temporare, incidentale, de elevi sau studenţi, bazate pe unele

situaţii neaşteptate, dar care îi atrag pe tineri, potrivindu-se cu anumite interese individuale

pozitive ale acestora, cum ar fi:

- obţinerea unui teren de joacă;

- realizarea unui spectacol cultural-artistic;

- ajutorarea unor colegi sau cetăţeni în pericol, etc.

Pot apărea însă şi grupări (grupuri) şcolare informale cu interese negative, cum

sunt: banda sau clica de răufăcători, care se bazează pe anumite “interese obiective”

antisociale, organizate în scopuri de răzbunare, distrugeri, furturi şi alte acţiuni negative,

etc.

În cadrul grupurilor informale se întâlneşte şi “gaşca de prieteni”, cu interese şi

preocupări social  “inofensive”, dar care fără o conştientizare a caracterului intereselor şi

preocupărilor, pot duce la situaţii de degradare a intereselor, la abaterea elevilor

(studenţilor) de la obiectivele pozitive ale grupului şcolar.

Cunoaşterea caracterului pozitiv sau negativ al obiectivelor şi preocupărilor

grupurilor şcolare informale reprezintă o necesitate a stimulării a ceea ce are tendinţă

pozitivă şi a diminuării sau înlăturării a ceea ce are tendinţă negativă, antisocială.
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3.3.2. CARACTERISTICE GRUPURILOR ŞCOLARE

Grupurile şcolare, ca grupuri sociale abordate în viziunea sociopedagogiei au

următoarele caracteristici esenţiale (după Bontaş, “Pedagogie”, 1998):

-  mărimea

- compoziţia

- structura

- interesele şi obiectivele comune

- un sistem de relaţii sociale şi interpersonale

- capacitatea de creativitate

- sintalitate

♦ Mărimea (volumul) grupului şcolar

Ea priveşte numărul de elevi (studenţi) pe care îi cuprinde grupul şcolar, care

este stabilit prin anumite reglementări: la 25-30 persoane pentru clasa de elevi, 7-14

persoane pentru subgrupa de studenţi şi la 25-30 persoane pentru grupele de studenţi.

Grupele şcolare şi studenţeşti trebuie să respecte numărul de persoane

menţionat, pentru că numai astfel se pot asigura condiţiile psihosocioeducaţionale

favorabile activităţii eficiente ale membrilor săi.

♦ Compoziţia grupului şcolar

Ea este formată din elevi (studenţi) de vârstă relativ asemănătoare şi de

pregătire relativ egală, atestată prin studii similare absolvite, cu interese şi obiective

comune, acestea fiind condiţii psihosociopedagogice necesare unor relaţii sociale şi

interpersonale normale şi unor activităţi didactice şi educative eficiente.

Desigur, această relativă unitate (omogenitate) de vârstă, pregătire, obiective

generale, este însoţită şi de anumite diferenţieri individuale ale membrilor grupului şcolar,

printre care menţionăm:

- ierarhizări în pregătire, evidenţiate de note (slabi, buni, foarte buni,

excepţionali);

- aptitudini, interese şi înclinaţii diferite;

- trăsături cognitive, afective, temperamentale, caracteriale şi de voinţă diferite;

- potenţial de creativitate diferit, etc.
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De asemenea, de menţionat diferenţierile de sex, prin cuprinderea în grupul

şcolar al băieţilor şi fetelor, ca urmare a învăţământului mixt, precum şi unele diferenţieri

de viaţă şi trai, datorate condiţiilor materiale diferite ale părinţilor etc.

Toate aceste deosebiri şi altele existente trebuie cunoscute şi luate în

considerare în viaţa şi activităţile psihosocioeducative, găsind soluţiile optime de rezolvare

a problemelor ce le implică unitatea în diversitate a grupului şcolar, care cere îmbinarea

metodologiei cooperării şi întrajutorării între membrii grupului şcolar, cu metodologia

tratării individuale şi diferenţiate a acestora, în care poate fi dezvoltată competiţia loială

între elevi (studenţi).

♦ Structura grupului şcolar

Aşa  cum  s-a  precizat,  clasa  de  elevi  reprezintă o  structură formală,

instituţionalizată, formată din 25-30 elevi. De asemenea, clasa de elevi şi grupurile

studenţeşti au anumite structuri de coordonare.

În acest cadru este nucleul managerial, ales în mod liber, democratic, care are

în  componenţă un  lider  (şef  de  clasă,  şef  de  grupă sau  şef  de  an)  şi  numiţi  responsabili

permanenţi sau temporari pentru coordonarea anumitor activităţi. În plus, clasa de elevi,

deci grupul şcolar de bază din învăţământul preuniversitar are un profesor diriginte.

Între nucleul managerial şcolar, membrii grupului (elevi sau studenţi) şi grupul

şcolar în ansamblu, precum şi între profesorul diriginte şi grupul şcolar în ansamblu se

stabilesc relaţii de coordonare, de subordonare, precum şi de emulaţie (competiţie) loială,

relaţii care dinamizează independenţa, iniţiativa şi creativitatea substructurilor. În structura

grupului  şcolar  pot  apărea  şi  se  pot  manifesta,  aşa  cum  s-a  mai  precizat,  şi  anumite

substructuri informale, nondirective, liber constituite, bazate îndeosebi pe relaţii

interpersonale, structuri ce trebuie luate în considerare de toţi factorii educativi.

♦ Interesele şi obiectivele grupului şcolar

Constituirea şi funcţionarea grupului şcolar se bazează în primul rând pe

interese şi obiective comune, legate de învăţătură, de formarea personalităţii integrale şi a

profesionalităţii elevate şi eficiente, ca bază a formării unui grup şcolar unitar, închegat.

Desigur, interesele şi obiective comune nu implică respingerea intereselor şi

obiectivelor personale ale membrilor grupului şcolar (al elevilor sau studenţilor), ci ele

presupun crearea condiţiilor pentru rezolvarea intereselor şi obiectivelor personale, care au
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efecte benefice pentru ridicarea calităţii şi eficienţei activităţii şi comportamentului

întregului grup şcolar.

♦ Relaţiile sociale şi interpersonale ale grupului şcolar

a). Relaţiile sociale sunt legăturile ce se stabilesc între elevi (studenţi) şi grupul

şcolar, având la bază interesele şi obiectivele, sensurile, mobilurile şi acţiunile comune,

care determină apartenenţa elevilor (studenţilor) la grupul şcolar din care fac parte. Pe baza

relaţiilor sociale se dezvoltă opinia publică unică, coeziunea şi unitatea grupului şcolar.

b). Relaţiile interpersonale sunt legături ce se realizează în câmpul social al

grupului şcolar între o anumită persoană şi alte persoane, acestea devenind parteneri

(interlocutori) ai persoanei respective, fapt ce presupune conştiinţa relaţiilor şi

reciprocitatea partenerilor.

Relaţiile interpersonale, luând în considerare interesele şi obiectivele comune,

relaţiile sociale determinate, se manifestă ca legături competiţionale loiale, care asigură

realizarea aspiraţiilor individuale ale fiecărui elev (student), realizare care vine în sprijinul

creşterii calităţii realizărilor grupului şcolar.

Relaţiile între membrii grupului pot fi:

- relaţii de coordonare;

- relaţii de subordonare înţeleasă;

- relaţii de cooperare şi întrajutorare.

În viaţa şi activitatea grupului se manifestă în interacţiune atât răspunderea

colectivă determinată de obiectivele comune ale grupului, cât şi răspunderea personală

(individuală) faţă de sarcinile încredinţate pentru a fi îndeplinite.

c). Relaţiile profesor-elev şi profesor - grup şcolar. Ca urmare a statusului – rol

conducător al profesorului în procesul de învăţământ şi mai ales al statusului de profesor

diriginte al clasei de elevi, se dezvoltă un gen de relaţii speciale între profesor şi elevi, între

profesor şi grupul şcolar (clasa de elevi) (vezi ultimul capitol).

Acest gen de relaţii are calităţile următoare: de îndrumare, înţelegere, sprijinire,

exigenţă faţă de elevi şi grupul şcolar, în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor comune

ale grupului şcolar. Având în vedere necesitatea considerării elevilor şi ca subiecţi ai

actului psihosocioeducativ, ca propriii lor educatori, relaţia profesor-elevi  şi profesor-grup

capătă şi caracter de consilierat, de cooperare şi ajutor reciproc, asigurându-se dezvoltarea

spiritului de independenţă şi iniţiativă responsabilă creativă al nucleului managerial, al

elevilor şi al grupului şcolar în ansamblul său.
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♦ Capacitate de creativitate în grup

Există aprecieri că emiterea de idei, soluţii, etc. noi, originale în grup (de către

grup) este superioară contribuţiei creative a unei persoane sau unui număr restrâns de

persoane, căci inteligenţa şi competiţia în colectiv se manifestă ca vectori de stimulare a

creativităţii membrilor grupului.

Există însă păreri ce denotă neîncrederea în capacitatea de creativitate în grup,

motivându-se prin faptul că starea de conformitate la standardizare, gândirea în aceeaşi

direcţie, teama faţă de prestigiul anumitor persoane creative etc., nu sunt favorabile

manifestării creativităţii în grup. Desigur, este bine să analizăm cu atenţie cele două

ipostaze.

De reţinut faptul că în anumite grupuri sociale, inclusiv şcolare, atunci când

sunt prezenţi o serie de parametrii valoroşi, cum sunt: nivelul ridicat de pregătire şi

existenţa unor calităţi individuale (aptitudini, înclinaţii şi potenţial creativ, etc.), o

atmosferă de emulaţie (competiţie loială), de apreciere obiectivă a personalităţii membrilor

grupului etc., în grup se poate manifesta capacitatea de creativitate.

Iniţierea şi folosirea brainstorming-ului, a sinecticii, a simulării sau

dramatizării,  ca metode de creativitate în grup, este o dovadă de încredere în capacitatea

creativă a grupului. Adesea, cu atât mai mult cu cât în etapa contemporană rezolvarea

problemelor cere un aport inter şi pluridisciplinar, deci o contribuţie a inteligenţei şi

creativităţii de grup.

Desigur, aceasta trebuie îmbinată cu creativitatea individuală, care adesea a

avut şi poate avea o contribuţie extrem de valoroasă, chiar de revoluţionare a ştiinţei şi

practicii sociale.

♦ Sintalitatea grupului şcolar

(gr. syn = împreună; engl. syntality = personalitate distinctă a grupului în

raport cu alte grupuri)

Sintalitatea este o caracteristică importantă ce reprezintă performanţe măsurate

ale unui grup şcolar care a ajuns să se manifeste ca un tot unitar, elevat, valoros şi eficient,

ca şi cum ar fi o singură persoană, deci analog cu personalitatea distinctă a unui anumit

individ. Sintalitatea prezintă o deosebită importanţă pentru educarea în şi pentru grup.

A vorbi de sintalitate înseamnă că grupul şcolar a ajuns să fie definit prin

anumite proprietăţi psihosocioeducative: consens, unitate şi conformitate, dar şi dinamism,

coeziune, capacitate şi autoorganizare (autoconducere), autocontrol şi autoevaluare etc.,
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însoţite de feedback, toate acestea evidenţiindu-i o personalitate distinctă (sintalitate) în

raport cu alte grupuri şcolare. Sintalitatea are interferenţe directe cu sociabilitatea - care

este o caracteristică a individului ce trăieşte şi acţionează în grup, exprimând capacitatea

individului, ca fiinţă sociabilă, de a fi deschis comunicării şi interacţiunii cu membrii

grupului, de a stabili relaţii mutuale (de reciprocitate), de a se transpune în situaţia

celorlalţi, realizând relaţii cu cât mai multe persoane din grup şi, în unele cazuri, cu toţi

membrii grupului şcolar. Interacţiunea dintre sintalitate şi sociabilitate exprimă

obiectivarea îmbinării relaţiilor sociale cu cele interpersonale.

♦ Caracterul democratic al vieţii şi activităţii grupului şcolar

În condiţiile societăţii civile democratice şi ale statului de drept, întreaga viaţă

şi activitate, relaţiile şi conducerea grupului trebuie să aibă un caracter democratic. Acesta

presupune:

- drepturi şi şanse egale de pregătire şi educare, precum libertate de gândire,

opinie şi iniţiativă creatoare a membrilor grupului şcolar;

- participare conştientă şi activă, însoţită de competiţia loială în îndeplinirea

obiectivelor comune şi a aspiraţiilor individuale;

- răspundere faţă de grup pentru îndeplinirea obiectivelor comune şi răspundere

individuală pentru sarcinile ce revin fiecărui membru al grupului şcolar;

- comportare civilizată, demnă, între membrii grupului şcolar;

- stil de conducere democratic, bazat pe raporturi optime de interacţiune între

lideri, membrii grupului şi conducători, pe cooperare, solidaritate, colegialitate, respect şi

ajutor reciproc, consilierat, pe discutarea problemelor şi luarea deciziilor în grup etc., dar şi

pe exigenţă şi autoexigenţă, pe autoconducere şi autoevaluare.

3.3.3. MODALITĂŢI DE STUDIERE ŞI CUNOAŞTERE A

GRUPURILOR ŞCOLARE

Pentru studierea şi cunoaşterea grupurilor şcolare se foloseşte un sistem de

metode, procedee şi tehnici psihosociometrice, printre care le prezentăm pe următoarele

(după Bontaş, “Pedagogie”, 1998):

- testul sociometric;

- psihodrama;

- sociodrama;
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- organigrama;

- experimentul psihosocial;

- observaţia psihosocială;

- ancheta psihosocială (chestionarul);

- aprecierea obiectivă a personalităţii.

♦ Testul sociometric

Este  o  metodă fundamentală de  studiere  şi  cunoaştere  a  grupului  şcolar,  care

presupune:

a) determinarea locului ce-l ocupă individul în cadrul relaţiilor interpersonale

din grup (apreciat, popular, izolat, respins, ignorat etc.);

b) delectarea structurii psihosociale globale a grupului, cu eventualele

substructuri, centre de influenţă, grade de coeziune, capacitate de autoconducere etc.

Pe baza datelor testului se întocmeşte sociograma, sociomatricea etc, care ajută

la reorganizarea grupului şcolar, conform cu imaginea psihosocială  rezultată din test.

Testul sociometric poate evita plasarea membrilor grupului şcolar într-o situaţie

standardizată (şablonardă) şi poate înlătura teama faţă de aplicarea testului, dacă a fost

precedată de o anchetă sociologică.

Valoarea şi eficienţa gnoseologică şi psihosocioeducativă ale testului

sociometric sunt asigurate de acurateţea aplicării lui şi de folosirea concomitentă şi a altor

metode de studiu a grupului şcolar, cum ar fi testele de personalitate, scările de aptitudini,

evaluarea obiectivă a personalităţii şi altele.

Deci testul sociometric propriu-zis urmăreşte studierea structurii grupurilor

prin prisma relaţiilor preferenţiale (respingere, atracţie, indiferenţă), ce se stabilesc între

membrii grupului, precum şi a locului ocupat de un individ sau altul în contextul acestor

relaţii.

Un exemplu de formulare a unui criteriu în funcţie de care subiecţii (elevii,

studenţii) îşi exprimă preferinţele, este următorul:

1). Dacă ar fi să se reorganizeze grupele, clasele, cu cine dintre actualii colegi

aţi dori să fiţi?

1………….

2………….

3………….
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2). Cu cine nu aţi dori să fiţi?

1………….

2………….

3………….

3). Cine credeţi că ar dori să fie cu dumneavoastră?

1…………….

2…………….

3…………….

4). Cine credeţi că nu ar dori să fie cu dumneavoastră?

1………….

2………….

3………….

După testare se alcătuieşte o sociomatrice, un tabel cu dublă intrare şi ieşire,

unde, atât pe orizontală, cât şi pe verticală, se înscriu numele subiecţilor din grupul supus

investigării (deseori codificat sau cu iniţiale) şi care cuprinde alegerile şi respingerile emise

şi  primite  de  către  subiecţi,  precum  şi  percepţiile  preferinţelor  posibile  faţă de  ei  ale

colegilor de grup.

A B C D E F G H I J K Total preferinţe

A X

B  X

C  X

D  X

E  X

F  X

G  X

H  X

I  X

J  X

K  X

 Total preferinţe primite
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Se acordă +3 puncte primei alegeri, +2 puncte celei de a doua alegeri şi +1

punct celei de a treia alegeri; -3 puncte primeşte prima respingere, -2 puncte cea de a doua

şi -1 punct a treia respingere.

La "ieşirile" din tabel se efectuează totalizări:

Numărul alegerilor emise de fiecare

subiect

Numărul alegerilor primite de fiecare

subiect

Valoarea alegerilor emise Valoarea alegerilor primite

Numărul respingerilor emise Numărul respingerilor primite

Valoarea respingerilor emise Valoarea respingerilor primite

Numărul membrilor grupului de care

subiectul se percepe ales

Numărul membrilor grupului care se percep

aleşi de către subiectul respectiv

Valoarea acestor alegeri presupuse Valoarea acestor alegeri presupuse

Numărul membrilor grupului de care

subiectul se percepe respins

Numărul membrilor grupului care se percep

respinşi de către subiectul respectiv

Valoarea acestor respingeri Valoarea acestor respingeri

Indicatorii aceştia servesc ca bază pentru calcularea unor indici sociometrici

semnificativi pentru interpretarea datelor rezultate din testul sociometric la nivel

individual, la cel interpersonal şi la nivelul grupului ca întreg.

a). Statusul sociometric

S =
1-N

n

unde:

n -  reprezintă numărul alegerilor primite de către individ;

N  - reprezintă numărul total al subiecţilor.

b). Probabilitatea ca un subiect să fie ales de un altul

P =
1-N

d

unde:

d – înseamnă numărul alegerilor permise în test sau media alegerilor

c). Probabilitatea ca un subiect să nu fie ales de altul

Q = 1 – p
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d). Integrarea

Numărul membrilor grupului aleşi

Numărul membrilor grupului respinşiI =

e). Coeziunea

Cz  =
)1( -

å
NN

c

unde:

c – reprezintă numărul total al alegerilor în grup

Plecând de la formula de calcul a indicelui coeziunii:

Ic = N
RR pnpp -

în care:

Rpp – reprezintă reciprocităţile preferenţiale pozitive

Rpn – reciprocităţile preferenţiale negative,

se ajunge la o altă formulă de calcul a indicelui de coeziune:

f).   Ic =
)1( -

-

NN
RR pnpp

                     2

Se  compune  o  “bandă de variaţie” din nouă trepte, fiecare treaptă fiind

cuprinsă între anumite valori ale indicelui.

1. Când Ic = +1 există o coeziune maximă a grupului.

2.  Când  Ic  are valori între 0,99 şi 0,67, coeziunea grupului este foarte

puternică.

3. Când Ic are valori între 0,67 şi 0,34, coeziunea este puternică.

4. Când Ic are valori între 0,33 şi 0,01, există o coeziune slabă.

5. Când Ic = 0 există două posibilităţi:

a). instabilitate preferenţială maximă (reciprocităţile preferenţiale pozitive

sunt egale cu reciprocităţile preferenţiale negative);

b). indiferenţă preferenţială (când în grup nu se stabileşte nici o relaţie

preferenţială reciprocă).
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6). Când Ic are valori între –0,01 şi – 0,33 în grup apare o disociere slabă.

7). Când Ic are valori între –0,34 şi –0,67, disocierea este puternică.

8).  Când  Ic are valori între –0,67 şi –0,99, disocierea grupului este foarte

puternică.

9). Când Ic = -1, în grup se întâlneşte o disociere maximă.

g). Sociograma individuală

Se întocmeşte astfel: în mijloc se desenează un cerc ce simbolizează un individ

oarecare al grupului, iar în jurul lui se trec toţi membrii de care este legat într-un fel sau

altul.

Semnele  :  ”          ",  "  .............► ",trasate  cu  culoarea  albastru  reprezintă

alegerile iar semnele ”    ◄" , "…….◄    " trasate cu culoarea roşu reprezintă respingerile.

Exemplu:

 A        E  = A alege pe E                                cu albastru

A….►G = A presupune că e ales de G

A      ◄  D = A respinge pe D                                   cu roşu

A ….◄  C = A presupune că e respins de C
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h). O altă tehnică sociometrică este sociograma colectivă, adică reprezentarea

grafică a relaţiilor preferenţiale. Într-un cerc sunt plasaţi toţi subiecţii supuşi investigaţiei şi

respectând semnificaţia culorilor, se vor trasa relaţiile care există între aceştia; pe această

bază se va evidenţia tipologia structurilor simpatetice ale grupului (perechi, triunghiuri,

lanţuri, etc.), precum şi liderii grupului şi izolaţii din punct de vedere preferenţial. Aceştia

din urmă pot constitui pentru profesorul diriginte subiect de analiză la orele de dirigenţie.

♦ Psihodrama

(gr. psyche- suflet, psihic şi dráma - acţiune, îndeosebi simulată)

Este o metodă sociometrică sub formă de joc dramatic (de rol), iniţiată de

psihosociologul american de origine română J. L. Moreno. Ea are ca obiectiv studierea

grupului şi psihoterapia lui, prin efectele catarsice (gr. kathársis - purificare, eliberare) ale

jocului dramatic (teatral sau de rol). Ea constă din interpretarea liberă de către membrii

grupului şcolar a unor roluri, stimulându-i să trăiască rolul jucat şi prin acesta să-şi

elibereze ("descarce") tendinţele şi gândurile inhibate (refulate), care tensionau

inconştientul lor, realizând o optimizare a vieţii, relaţiilor sociale şi interpersonale, şi, după

caz, ameliorarea sau vindecarea unor tulburări nervoase sau psihice.

♦ Sociodrama

(lat. socius - asociat, aliat şi gr. dráma - acţiune simulată).

Este o modalitate sociometrică pentru studierea şi psihoterapia grupului şcolar,

care constă dintr-o improvizare a unui scenariu social, pe o temă dată, în care fiecare

subiect primeşte un rol social, al cărui trăire poate conştientiza cauzele unor tensiuni şi

ajută astfel la formularea unor măsuri terapeutice, la îmbunătăţirea intertelaţiilor stabilite în

grup. Ca tehnică de desfăşurare se aseamănă cu psihodrama.

♦ Experimentul psihosocial

Este metoda psihosociometrică prin care se provoacă fenomenele

psihosocioeducative ce se studiază şi se doresc optimizate într-un grup şcolar presupune

stabilirea unei ipoteze, a unui program de investigare, a unor grupuri şcolare experimentale

şi martor, a unei metodologii de cercetare etc. Experimentul psihosocial îşi poate completa

investigaţiile şi cu alte metode şi tehnici cum sunt observaţia, convorbirea, ancheta

(chestionarul) etc.
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♦ Observaţia psihosocială

Este metoda de cunoaştere, fără nici o modificare, a fenomenelor

psihosocioeducative dintr-un grup şcolar. Ea poate fi o observare directă, de participant la

desfăşurarea proceselor în grup, sau poate fi o observare indirectă, care implică cercetarea

produselor membrilor grupului şcolar, sau o observare "discretă” făcută de la “distanţă”.

♦ Ancheta psihosocială (chestionarul)

(lat. quaestio - căutare, întrebare).

Este o modalitate ce implică anumite întrebări sau imagini grafice, denumite

itemuri, cu funcţie de stimuli intelectuali, afectivi etc., ce se inserează pe un formular, la

care subiecţii (membrii grupului şcolar) dau răspunsuri scrise, verbale, înregistrate pe benzi

magnetice sau casete video etc.

Răspunsurile sunt analizate pe bază de grilă sau alte sisteme de evaluare,

stabilindu-se anumiţi coeficienţi, indicatori, tabele, diagrame etc., care interpretate oferă

informaţii despre fenomenele psihosocioeducative investigate.

♦ Aprecierea obiectivă a personalităţii

Este o metodă iniţiată de eminentul psiholog român Gheorghe Zapan, citat de

Bontaş.  Ea se foloseşte atât pentru studierea şi cunoaşterea performanţelor membrilor

grupului şcolar, cât şi a trăsăturilor lor de personalitate.  Se bazează pe cunoaşterea

reciprocă a  membrilor  grupului  şcolar  şi  pe  realizarea  unei  percepţii  sociale,  cât  mai

adecvate şi exacte.

Metoda consideră că aprecierea în sine este un act subiectiv, un proces care

parcurge trei etape de activitate cognitivă a individului:

a) observarea comportamentelor celuilalt (celorlalţi);

b) evaluarea lor, folosind judecata analitică şi comparaţia socială;

c) obiectivarea deciziei rezultate cu privire la notele definitorii ale    persoanei

cercetate.

Tehnica aprecierii obiective constă în parcurgerea a trei momente:

a) corelarea aprecierilor emise asupra performanţelor proprii, ca şi a celorlalţi,

înainte de aplicarea unor probe;

b) efectuarea de aprecieri privind rezultatele probelor aplicate şi ierarhizarea

indivizilor pe baza acestor rezultate;

c) corelarea celor două ierarhii (a şi b), cu ierarhia reală a rezultatelor obţinute.
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Cu cât ierarhia exprimă mai veridic şi exact însuşirile existente, cu atât ea

devine mai obiectivă. De remarcat faptul că tehnica aprecierii reciproce a persoanelor, cu

respectarea metodologiei prezentate, educă subiecţii ce alcătuiesc grupul şcolar pentru o

apreciere obiectivă, contribuind, în acelaşi timp, la educarea capacităţii de autoapreciere.

3.3.4. DINAMICA FORMĂRII ŞI EDUCĂRII GRUPULUI ŞCOLAR

Un grup şcolar viabil şi eficient este o comuniune funcţională, astfel încât

fenomenele psihosociale care se manifestă şi se consolidează în cadrul lui dovedesc

fluidităţi şi interacţiune, în contextul unei continue modificări şi transformări calitative. De

aceea, se poate vorbi şi de o dinamică a formării şi educării grupului şcolar. Această

dinamică cunoaşte trei etape interdependente (după Bontaş, I. “Pedagogia”, 1998):

1) a grupului neomogen;

2) a închegării nucleului managerial;

3) a grupului şcolar închegat, omogen şi unitar.

♦ Etapa grupului şcolar neomogen, neunitar

Este etapa începutului de existenţă a grupului şcolar, care se prezintă neunitar,

fără interacţiuni cu fenomenele psihosociale sau între persoane ce alcătuiesc grupul. Este

etapa în care se alege nucleul managerial al grupului (liderul - şeful clasei de elevi sau

grupei de studenţi şi alţi responsabili ai unor sectoare de activitate ale grupului). Se

stabilesc interesele, obiectivele, conţinutul, modalităţile şi finaliăţile comune ale grupului,

se iniţiază şi încep să se manifeste relaţiile interpersonale, etc.

Deşi  mulţi  elevi  (studenţi)  au  câştigat  o  anumită experienţă în  cadrul  unor

grupuri şcolare, corespunzătoare claselor ce le-au absolvit cu (excepţia elevilor din clasa

întâi), totuşi datorită structurii, intereselor, obiectivelor noi ale grupului pe care l-au

format, atât activitatea nucleului managerial, cât şi  activitatea membrilor grupului

dovedesc o anumită timiditate şi o eficienţă limitată. În asemenea condiţii, un rol important

în îndrumarea nucleului managerial al membrilor grupului şcolar îl au cadrele didactice,

dirigintele clasei de elevi.

Toate îndrumările acestora trebuie făcute în aşa fel încât ele să fie receptate în

mod conştient  de liderii şi membrii grupului. integrând îndrumările primite drept

componente ale propriei lor personalităţi, ale personalităţii specifice grupului. Pentru ca

nucleul managerial şi membrii grupului să obţină o experienţă mai bogată,  sunt benefice
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discuţiile  şi  schimburile  de  experienţă cu  alte  nuclee  manageriale  şl  grupuri  şcolare  care

sunt într-o etapă mai avansată de formare şi educare. Pot fi realizate şi unele simulări, cum

sunt psihodrama, sociodrama, etc., care pot oferi informaţii şi pot contribui la formarea şi

educarea psihosocială a nucleului managerial, a membrilor grupului, a grupului şcolar în

ansamblul său.

♦ Etapa închegării nucleului managerial

În această etapă, nucleul managerial se implică şi acţionează tot mai mult în

viaţa grupului, devenind un nucleu coordonator responsabil, capabil să  antreneze prin forţe

proprii la realizarea obiectivelor grupului şcolar pe cea mai mare parte a membrilor săi.

În această perioadă, profesorii şi îndeosebi profesorul diriginte continuă să-şi

exercite rolul de îndrumători, dar într-o ipostază calitativ nouă, în sensul că îndrumările,

sfaturile lor sunt transmise în mare măsură nucleului managerial, care le receptează, le

interiorizează şi le transmite membrilor grupului ca pe propriile lui îndrumări. O astfel de

calitate a nucleului managerial şi antrenarea unui număr tot mai mare de membrii la

îndeplinirea obiectivelor grupului şcolar evidenţiază trecerea grupului şcolar într-o etapă

calitativ superioară.

♦ Etapa grupului şcolar omogen, închegat şi unitar

Este etapa când, sub coordonarea nucleului managerial şi împreună cu acesta

aproape toţi membrii grupului şcolar participă activ, conştient şi responsabil la îndeplinirea

obiectivelor comune ale acestuia. În acest context se manifestă o opinie publică unică a

grupului şcolar, ca urmare a realizării coeziunii şi unităţii psihosociale şi educative a

întregii comuniuni şcolare. Această perioadă este marcată de relaţii mutuale, grupul şcolar

fiind în măsură să asigure satisfacerea, atât a intereselor şi obiectivelor comune, cât şi a

intereselor şi aspiraţiilor fiecărui membru al grupului în parte.

De asemenea, grupul manifestă funcţii psihosociale şi educative superioare,

cum sunt cele de autoconducere şi de autodisciplină, de autocontrol şi evaluare, termenul

de feedback fiind prezent atât la nivelul fiecărui membru al grupului şcolar, cât şi al

grupului ca tot unitar.

Aceste calităţi evidenţiază faptul că grupul şcolar a devenit un factor educativ,

putându-se aprecia că educaţia se face în mare măsură în grup şi prin grup.
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3.3.5. FACTORII ŞI MODALITĂŢILE FORMĂRII ŞI EDUCĂRII

GRUPULUI ŞCOLAR

♦ Factorii

Factorii, ca vectori (forţe) psihoeducativi, care sprijină formarea şi educarea

grupului şcolar sunt, în general, cei cunoscuţi şi anume: familia, şcolile, facultăţile,

universităţile, fundaţiile, asociaţiile etc., şcolare şi studenţeşti, instituţiile extraşcolare,

mass media etc. şi toţi cei care, într-o măsură mai mare sau mai mică, integrează între

obiectivele (preocupările) lor şi o dimensiune educativă, aşa cum sunt societăţile

economice, comerciale şi de altă natură, care sunt beneficiarii învăţământului, care vor

integra în activitatea social-utilă absolvenţii şcolilor şi facultăţilor.

Desigur, factorii educativi de bază rămân în continuare: familia, şcolile şi

facultăţile, părinţii şi respectiv cadrele didactice. Trebuie avut în vedere faptul că şi

grupurile şcolare şi grupurile studenţeşti devin ele însele factori educativi.

♦ Strategiile formării şi educării grupului şcolar

Strategiile, care reprezintă căile, mijloacele, procedeele şi tehnicile psihoso-

cioeducative de formare şi educare ale grupului şcolar sunt, de asemenea, cele întâlnite la

educarea tinerei generaţii în general şi la studierea grupului şcolar în special. Printre

acestea, fără a le delimita, pot fi menţionate: psihodrama, sociodrama, jocurile sociale,

simularea, aprecierea obiectivă a personalităţii, observaţia, experimentul, ancheta

(chestionarul), testele, conversaţia, studiul de caz, lucrul în grup (echipă) sau cooperarea,

simpozionul, masa rotundă, referatele-dezbatere, creativitatea în grup (brainstorming-ul),

convingerea, exemplul, aprecierea morală, adunările grupului, concursurile şi competiţiile

diverse etc.

Metodele şi formele de educare trebuie să folosească atât la îndeplinirea

obiectivelor comune ale grupului, cât şi ale aspiraţiilor individuale ale membrilor săi. Ele

trebuie să se adapteze atât particularităţilor de vârstă ale elevilor din grup cât şi la

particularităţile lor individuale, asigurându-le o tratare individuală şi diferenţiată.

În ce priveşte particularităţile individuale, trebuie acordată o atenţie deosebită

elevilor supradotaţi, a celor ce-şi întrec colegii de vârstă şi pregătire sub raport intelectual

îndeosebi, printr-un coeficient de inteligenţă cu mult peste sută şi sub raportul aptitudinilor

deosebite, spre a le asigura o dezvoltare de performanţă ridicată.
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Printre măsurile care să contribuie la dezvoltarea elevilor supradotaţi se pot

menţiona,  aşa  cum  s-a  mai  precizat:  orientarea  elevilor  spre  acele  şcoli  şi  secţii  care

corespund cel mai bine aptitudinilor lor deosebite - matematică, fizică, chimie, informatică

etc., oferirea în planul de învăţământ a unor discipline opţionale, antrenarea lor în cercuri

pe obiecte, şi în concursuri, olimpiade, competiţii diverse, care să-i determine în

valorificarea potenţialului psihofiziologic deosebit, în dinamizarea independenţei şi

iniţiativei lor creatoare etc., considerându-i pe elevii supradotaţi fondul de aur al

progresului ţării. Elevilor supradotaţi care obţin rezultate de performanţă deosebite trebuie

să li se acorde o recompensare corespunzătoare - diplome, medalii, recompense materiale,

promovarea a doi ani de studii într-un an calendaristic, intrarea fără concurs de admitere în

învăţământul superior etc.

3.3.6. CONDIŢII ALE FORMĂRII ŞI EDUCĂRII GRUPULUI ŞCOLAR

Succesul în formarea si educarea elevată şi eficientă a grupului şcolar implică

şi respectarea unor condiţii, printre care se pot menţiona:

- asigurarea unui regim de viaţă şi activitate raţional, dinamic şi adecvat

fiecărei  etape de dezvoltare a grupului;

- stabilirea unor interese şi obiective comune şi individuale, ca şi unor relaţii

sociale şi interpersonale valoroase, în concordanţă cu exigenţele societăţii democratice,

acceptate şi conştientizate de membrii grupului şcolar;

- stabilirea unor perspective mai apropiate şi mai îndepărtate, în strânsă

legătură cu obiectivele comune şi individuale, care să dinamizeze viaţa şi activitatea

grupului şi membrilor săi spre o dezvoltare calitativ superioară continuă;

- realizarea unui stil de viaţă şi muncă optimist, capabil să determine elevii să

lupte pentru învingerea dificultăţilor de orice natură ce ar apărea în viaţa grupului şi a lor

personală;

- realizarea unei comportări civilizate, demne, în grup şi în relaţiile

interindividuale, care să le ofere şi capacităţile de a preveni sau de a înlătura eventualele

abateri;

- dezvoltarea unor relaţii democratice în activitatea de conducere a grupului,

între grup, membrii săi şi cadrele didactice, profesorul diriginte îndeosebi, care să

stimuleze cooperarea, ajutorul şi respectul reciproc, competiţia loială etc., în interesul

grupului şi al membrilor săi;
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- dinamizarea independenţei şi iniţiativei creatoare în vederea obţinerii unor

rezultate de performanţă de către grupul şcolar şi de către fiecare membru al său;

- folosirea celor mai adecvate şi valoroase strategii psihosocioeducative în

viaţa, în activitatea şi în comportamentul grupului şcolar, care să contribuie atât la cu-

noaşterea fenomenelor psihosocioeducative din grup, cât şi la formarea şi educarea elevată

şi eficientă a grupului, în spiritul celor mai înalte exigenţe psihosocioeducative şi altele.

3.3.7. PARTICULARITĂŢI ALE GRUPULUI STUDENŢESC

Este de subliniat faptul că problematica dezbătută până aici a privit îndeosebi

grupul şcolar, Despre grupul studenţesc s-au făcut doar unele trimiteri, fără a le dezvolta

conform specificului acestuia, Se consideră că ar fi binevenită o succintă comparaţie între

cele două grupuri educaţionale (şcolar şi studenţesc), evidenţiindu-se unele asemănări şi

deosebiri, care, eventual, să ofere factorilor educativi din învăţământul superior şi grupului

studenţesc însuşi două posibilităţi:

a) de extrapolare creatoare a datelor privitoare la grupul şcolar pentru studiere

şi educarea grupului studenţesc, datorită asemănărilor;

b) de găsire a unor date şi soluţii noi, specifice studierii şi educării grupului

studenţesc, datorită deosebirilor.

a) Asemănări între cele două grupuri educaţionale (şcolar şi studenţesc):

mărime relativ aceeaşi (relativ acelaşi număr de membrii); nuclee manageriale relativ

asemănătoare (lideri de clasă şi respectiv - lideri de grupă şi an, la care se adaugă un

anumit număr de responsabili permanenţi sau temporari ai diverselor sectoare de activitate

din fiecare grup), reprezentanţi în organele de conducere ale instituţiilor de învăţământ din

care fac parte - şcoala şi respectiv facultatea şi universitatea, cu menţiunea că numărul

reprezentanţilor grupului studenţesc este mai mare decât cel al grupului şcolar; obiective

relativ comune legate de învăţătură şi formarea profesionalităţii, desigur la niveluri mai

ridicate în grupul studenţesc; relaţii didactice de îndrumare, sprijin şi exigenţă, etc. Toate

acestea şi altele atestă posibilitatea extrapolării creative a unor soluţii ce privesc grupul

şcolar pentru studierea şi educarea grupului studenţesc.

b) Deosebiri care separă cele două grupuri educaţionale şi care dau note

distincte grupului studenţesc: elevii în vârstă mai mică încadrată între copilărie şi

adolescenţă, cu anumite particularităţi psihosocioeducative, în timp ce studenţii au o vârstă

mai mare, încadrată în vârsta adulţilor, cu particularităţi psihosocioeducaţionale deosebite;
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elevii au o personalitate în formare, în timp ce studenţii au o personalitate conturată,

matură; grupul şcolar are o îndrumare nemijlocită din partea profesorului diriginte,

justificată de statusul membrilor lui în formare, în timp ce grupul studenţesc nu are o astfel

de îndrumare, el beneficiind, în virtutea autonomiei universitare, de autoconducere; deşi

grupului şcolar şi membrilor săi li se dezvoltă calităţi de autoconducere, de subiecţi ai

educaţiei, grupul studenţesc se şi bazează, aşa cum am arătat numai pe autoconducere şi

membrii săi sunt trataţi, în măsură considerabilă ca subiecţi ai educaţiei, ca propriii lor

educatori; deşi şi în grupul şcolar, concomitent cu manifestarea relaţiilor de îndrumare,

sprijin şi exigenţă, se dezvoltă şi relaţii psihosociale şi educaţionale de cooperare, ajutor

reciproc şi consilierat, în grupul studenţesc relaţiile psihosocioeducaţionale sunt, în cea mai

mare măsură de cooperare, ajutor reciproc şi consilierat; îndrumarea şi relaţiile

psihosociale şi educaţionale din grupul şcolar se statuează între oficial şi neoficial, în timp

ce îndrumarea şi relaţiile psihosociale şi educaţionale din grupul studenţesc se situează, în

cea mai mare măsură, în sfera neoficialului, ele fiind receptate şi interiorizate prin

conştientizare ca necesare, atât din partea nucleului managerial, cât şi al membrilor

grupului studenţesc; este de avut în vedere şi faptul că membrii grupului şcolar au relaţii

strânse şi reglementate cu părinţii, cu familia, în timp ce membrii grupului studenţesc nu

mai au o relaţie oficială cu părinţii, cu familia, decât într-un cadru temporar neoficial, cum

ar fi în timpul vacanţelor, în familie, a eventualelor vizite ale unor părinţi la facultate şi,

uneori, prin corespondenţa dintre facultate şi părinţi (desigur, o relaţie discretă, de la om la

om cu părinţii ar fi benefică şi pentru studenţi).

În ceea ce priveşte relaţia profesori-studenţi sau grup studenţesc, ea trebuie să

fie o legătură discretă, apropiată, umană şi “neoficială”, bazată pe înţelegere, sprijin,

consilierat, pe cooperare, aceasta fără ca să se înlăture îndrumările şi exigenţele didactice.

Relaţia profesor-student trebuie să dinamizeze grupul studenţesc la

autoconducere, independenţă şi iniţiativă, autocontrol şi autoevaluare în îndeplinirea

obiectivelor comune şi în perfecţionarea personalităţii şi profesionalităţii, manifestându-se

activ fenomenul de feedback.

Toate acestea şi alte deosebiri necesită  o abordare dinamică şi creatoare a

problemelor studierii, formării şi educării grupului studenţesc, abordare care să se facă în

spiritul psihologici sociale, a sociologiei educaţionale şi a pedagogiei, în concordanţă cu

orientările şi exigenţele societăţii civile ale democraţiei şi ale statului de drept.
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IV. CONCEPTUL SOCIOLOGIC DE  ORGANIZARE

Timp de secole, ştiinţele sociale fie că au neglijat fenomenul organizaţional, fie

că l-au studiat din unghiul de vedere restrâns al unor subsisteme: statul, armata, biserica, şi,

mai târziu, în secolul al XIX-lea, partidele politice, sindicatele. Abia la sfârşitul secolului

al XIX-lea şi, mai ales, din primele decenii ale secolului al XX-lea, începe, prin aportul

esenţial al sociologiei, studiul sistematic al organizaţiei ca fenomen general, prezent în

toate domeniile vieţii sociale.

Cauza “neglijării” de până atunci constă în faptul că în societăţile tradiţionale,

preindustriale, organizarea era limitată în mod obiectiv şi predominant la sfera politicii

(statul, armata, etc.), religiei (biserica), alături de care altele ca, de pildă, breslele, deţineau

o pondere redusă într-o societate rural-agrară.

Industrializarea şi urbanizarea au schimbat din temelii întreaga viaţă socială,

impunând cu necesitate organizarea tocmai în activitatea economică – producţia, serviciile

– precum şi în toate celelalte sfere ale vieţii: cultura, învăţământul, ocrotirea sănătăţii,

mijloacele de comunicare de masă, timpul liber, ş.a.

Societatea modernă şi organizarea sunt inseparabile: organizarea a devenit o

trăsătură generală a vieţii sociale în ansamblul ei. Acest caracter atotcuprinzător al

organizaţiilor, omniprezenţa lor a dat naştere termenului de “organizational society”

(societate organizaţională), desemnând tipul istoric de societate în care, spre deosebire de

trecut, organizaţiile imprimă un caracter specific vieţii sociale, cuprinzând în cadrul lor

domenii tot mai largi ale existenţei şi activităţii indivizilor şi colectivităţilor umane.

Adâncirea diviziunii muncii şi a activităţilor sociale în general, specializarea,

cooperarea şi coordonarea a tot mai numeroase grupuri umane determină proliferarea

organizaţiilor care acţionează în diferite domenii.

Diversitatea crescândă a organizaţiilor, amploarea literaturii de specialitate

comportă dificultăţi inevitabile în elaborarea vreunei definiţii, care implică fie riscul unei

formulări sumare, neglijând o seamă de particularităţi, fie o variantă cuprinzătoare, dar

care devine cu atât mai greoaie, cu cât urmăreşte mai mult o descriere detaliată (şi, până la

urmă, totuşi incompletă) a fenomenului.

Faţă de aceste alternative, pare să fie mai avantajoasă o caracterizare care

surprinde esenţa, trăsăturile principale şi locul organizaţiilor în viaţa socială.

În cadrul sociologiei conceptul de organizaţie s-a conturat treptat. Max Weber

a pus accentul pe structura formală şi principiile de funcţionare ale organizaţiilor.
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F.W. Taylor acordă prioritate diviziunii muncii, ca element ce stă la baza

structurilor organizaţionale din întreprinderi.

Elton Mayo îşi concentrează atenţia asupra factorului uman şi descompune

organizaţia în grupuri mici, neglijând oarecum structura formalizată şi scopul organizaţiei.

Depăşirea orientărilor unilaterale este posibilă numai pe baza concepţiei care

abordează organizaţia ca sistem, ca totalitate a structurilor, a elementelor componente,

formale şi informale.

În lumina acestei concepţii, organizaţia este un sistem raţional, alcătuit din

structuri formale şi informale, creat pentru realizarea unui scop (sau unor scopuri) pe care

şi le propune un grup de oameni, conform anumitor necesităţi şi interese.

Dintre trăsăturile organizaţiei primează caracterul intenţional,  constituirea  ei

rezultând nu spontan, ci dintr-o voinţă exterioară, pe baza conştientizării anumitor

necesităţi, interese şi scopuri.

La rândul ei, conştientizarea necesităţilor, intereselor şi scopurilor, orientează

crearea unor structuri corespunzătoare, o reţea ierarhică de statusuri şi roluri, coordonate

în plan orizontal şi vertical, un sistem de comunicare intranivelară şi internivelară

(orizontală şi verticală), sub o conducere unitară,  pe baza unui sistem de reguli, norme,

modele de conduită etc., stabilită în statut şi regulament de  funcţionare,  conform  cu

scopurile urmărite.

Constituită din oameni, orice organizaţie este un grup social, o unitate socială,

cu trăsăturile grupurilor secundare. Totodată, conceptul de organizaţie este apropiat de cel

de instituţie. Dar, atât grupul social, cât şi instituţia sunt concepte mai largi decât cel de

organizaţie (uneori, aceleiaşi instituţii îi corespund mai multe organizaţii).

O importantă distincţie dintre organizaţie şi instituţie rezultă din faptul că

organizaţia este o creaţie conştientă, în timp ce instituţiile apar, în general, într-un proces

de cristalizare, de decantare a unor principii, norme, reguli etc., care se instituţionalizează,

îşi găsesc consacrarea prin reglementări sociale, juridice etc.

Deci organizaţia se situează undeva la intersecţia noţiunilor de grup şi

instituţie.

În accepţiunea sistematică, organizaţia este, concomitent:

- un sistem luat în sine;

- parte dintr-un sistem al organizaţiilor de acelaşi fel sau conexe;

- parte din sisteme mai largi, inclusiv sistemul social global.
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În studiul organizaţiilor un nou orizont a fost deschis de sociologul francez

Michel Crozier, care a iniţiat analiza activităţii organizaţiilor în strânsă corelare cu mediul

lor social.

Astfel, teoria organizaţiilor a făcut un nou pas înainte, evidenţiind integrarea

acestora în structurile sociale, spre deosebire de şcolile clasice şi neoclasice, care priveau

organizaţiile ca fenomene izolate, aflate într-un fel de vacuum social.

Noua orientare atrage atenţia asupra necesităţii de adaptare continuă a

organizaţiilor la mediul în care ele îşi desfăşoară activitatea.

În lumina acestei orientări, organizaţia ca sistem deschis se află în multiple

relaţii cu mediul social, care se structurează în:

- mediu micro- şi macrosocial;

- mediu input şi output: mediu care conţine elementele ce influenţează

nemijlocit organizaţia şi mediul care receptează influenţele organizaţiei respective;

- mediul relevant (care influenţează în mod specific activitatea organizaţiei) şi

mediul constând în ansamblul sistemului social.

În acest cadru se evidenţiază rolul organizaţiilor care, de asemenea, constituie

un mediu pentru organizaţii, precum şi rolul unor structuri, ca de pildă: structura

economică, sistemul normelor juridice pe plan naţional sau internaţional.

De  notat  faptul  că,  paralel  cu  accentuarea  proceselor  de  integrare  pe  plan

naţional, regional, paralel cu adâncirea proceselor de mondializare, creşte importanţa

diverselor macrostructuri naţionale, regionale sau mondiale, ca elemente ale unui mediu

care influenţează activitatea organizaţiilor.

Dezvoltând ideea lui M. Crozier, alţi cercetători ca, de pildă, P.R: Lawrence şi

J. Lorsch, disting medii ca: mediul ştiinţific, tehnico-economic, de piaţă, etc.

Desigur, structurile amintite (precum şi altele) au o valoare mult mai analitică,

marchează anumite planuri, dimensiuni ale mediului care rămâne, în ultimă instanţă, un

ansamblu unitar, el însuşi un sistem care, pe măsura aprofundării analizei, se dezvăluie

într-o deosebită complexitate.

Sesizarea de către M. Crozier şi apoi cercetarea mediului evidenţiază cu putere:

1). Caracterul determinat al organizaţiei, o serie de aspecte ale acestui

mecanism de determinare, iar pe fondul determinismului social, apare într-o altă lumină.

2). Autonomia, independenţa relativă, automişcarea, legile proprii ale

existenţei, funcţionării şi evoluţiei organizaţiilor.
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Funcţionarea organizaţiei ca sistem deschis, implantat într-un vast şi complex

mediu social presupune un echilibru, o ordine interioară proprie şi funcţionalitate

corespunzătoare cu scopurile urmărite, în condiţiile în care cei doi termeni ai relaţiei

organizaţie/mediu se influenţează reciproc, de unde şi importanţa cunoaşterii acestei relaţii

ca o condiţie esenţială pentru existenţa şi echilibrul dinamic al organizaţiilor.

4.1. INTREPRINDEREA CA ORGANIZAŢIE

În cele de până acum am văzut, în linii mari, imaginea generală, abstractă a

organizaţiei. Dar, o astfel de formaţiune nu există. În realitate întâlnim organizaţii concrete,

care acţionează într-un domeniu dat: politică, economie, cultură, educaţie, învăţământ,

religie, administraţie, servicii, ocrotirea sănătăţii, armată, femei, tineret, studenţi, diferite

categorii socio-profesionale etc., acoperind practic , toate sferele vieţii sociale. Ele

alcătuiesc o lume multicoloră a ceea ce numim societate organizaţională, constituind

obiectul sociologiei organizaţiilor, disciplina care studiază cadrele organizatorice ale vieţii

sociale.

De menţionat că, în cadrul acestei tipologii, limitele de demarcaţie sunt destul

de relative şi permeabile. Organizaţiile politice (prin caracterul şi poziţia specifică a

politicului în sistemul social global)  îşi desfăşoară activitatea la nivelul ansamblului

social; organizaţiile sociale au o anumită orientare politică; organizaţiile economice

acţionează într-un mediu social, politic, cultural, etc.

În această diversitate de organizaţii, alături de trăsăturile comune, diferitele

tipuri de organizaţii se disting prin particularităţi în funcţie de sfera, conţinutul sau

specificitatea activităţii.

Întreprinderea, ca organism de producţie este un tip aparte de organizaţie, care

îşi desfăşoară activitatea în sfera vieţii economice, alături de altele, ca cele financiare

(băncile, bursa), de servicii, comerţ, etc.

Prin esenţa sa, întreprinderea constituie un cadrul organizatoric pentru o

activitate de producere a unor bunuri, de creare a unor produse noi pentru societate, deci,

un  gen  specific  de  activitate  creatoare,  productivă,  din  care  rezultă şi  particularităţile

acestui tip de organizaţie.

Activitatea de creaţie a întreprinderii, ca organizaţie de producţie, are la bază

nevoile, trebuinţele sociale, solicitările manifestate de beneficiari reali sau potenţiali.

De aici rezultă:
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a). o funcţionalitate, finalitate, precis conturată; a produce sub aspect cantitativ,

sortimental şi calitativ, în funcţie de cerere, de solicitările reale, foarte dinamice ale

beneficiarilor;

b), cunoaşterea cât mai exactă a acestor solicitări şi efortul constant, sistematic

de a le satisface cu promptitudine, aceasta fiind justificarea socială a activităţii

întreprinderii;

c). desfăşurarea activităţii conform criteriilor de raţionalitate economică,

eficientă, rentabilitate, raţionalitate tehnologică, ecologică, social-umană;

d). posibilitatea (şi cerinţa) de a evalua, a măsura eficienţa activităţii

întreprinderii prin prisma criteriilor de mai sus.

Finalitatea restrânsă, strict delimitată a întreprinderii impune un grad ridicat de

raţionalitate conform cu cerinţele beneficiarilor şi în condiţii de competiţie, de concurenţă

cu alte unităţi de acelaşi tip.

O serie de alte trăsături ale întreprinderii ca organizaţie apar pe planul

structurilor:

a. din finalitatea restrânsă, de producţie, rezultă că alcătuirea, funcţionarea

întreprinderii este determinată în mod hotărâtor de structura tehnică, impusă la

rândul ei, de cerinţele şi criteriile de raţionalitate tehnică, economică, etc.

b. această structură tehnică impune în cadrul întreprinderii o structură

organizatorică necesară pentru a asigura diviziunea muncii, specializarea şi

cooperarea, manifestarea şi funcţionarea colectivului ca un tot unitar şi coerent.

c. o importanţă deosebită deţine în cadrul întreprinderii sistemul

informaţional, care asigură furnizarea, prelucrarea, stocarea, interpretarea,

transmiterea informaţiilor în cadrul întreprinderii, pe plan orizontal şi vertical,

precum şi a informaţiilor ce provin din mediul exterior, respectiv cele pe care

întreprinderea le emite spre acest mediu.

d. funcţionarea corectă şi eficientă a întreprinderii ca un mecanism coerent

reclamă unitate în autoritate, conducere, evidenţă, contabilitate, gestiune,

administraţie, control şi structuri organizatorice corespunzătoare într-o

alcătuire ierarhică riguroasă, care rezultă din cerinţele şi criteriile de finalitate

şi eficienţă.

O trăsătură importantă a întreprinderii ca organizaţie constă în faptul că ea

dispune  şi  are  nevoie  de  o  anumită autonomie, fiind totodată integrată din ce în ce mai
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mult în sistemul organizaţiilor de producţie, în cadrul general al diviziunii muncii, al

specializării şi cooperării.

Astfel, întreprinderea este câmpul de întâlnire şi de confruntare a două

tendinţe:

- năzuinţa întreprinderii spre independenţă şi autonomie, indispensabile pentru

a-şi desfăşura activitatea conform unor obiective şi a unei strategii proprii;

- acţiunea structurilor şi mecanismelor pe plan macroeconomic, în sensul

integrării întreprinderilor, în virtutea unor nevoi, interese, cerinţe generale.

Evident că în această relaţie prioritatea îi revine determinismului ce se

manifestă prin intermediul macrostructurilor de ordin economic, politic, social, cultural,

etc., determinism impus printr-o multitudine de mecanisme, relaţii, canale, reglementări.

Ca tendinţă istorică, pe termen lung, acest determinism creşte în intensitate şi

forţă de influenţare, exprimând sensul, tendinţele evoluţiei vieţii economice în ansamblul

ei, evoluţie accentuată prin procesele de concentrare şi centralizare a capitalului, de

integrare pe plan naţional, regional şi mondial.

Pe acest fond continuă să se manifeste însă şi tendinţa spre autonomie a

întreprinderilor, efortul firesc de a depăşi statusul de receptor pasiv al unor influenţe

exterioare, care se limitează la simple reacţii şi adaptări.

Autonomia întreprinderii se manifestă printr-o serie de forme şi modalităţi, ca

de pildă:

- mecanisme şi legităţi proprii de funcţionare şi dezvoltare;

- interese şi obiective proprii;

- atitudine selectivă în receptarea influenţelor ce provin din mediu;

- continuitatea activităţii, a unor tradiţii proprii şi orientări tehnice, economice,

sociale, etc.;

- continuitatea structurilor interne în condiţiile mobilităţii forţei de muncă

(fluctuaţie, înnoirea efectivului ca efect al pensionărilor şi angajărilor, etc.).

Un aspect important al autonomiei întreprinderii se concretizează în dinamica,

schimbările structurale organizatorice, tehnologice, de oferte de produse, sortimente,

servicii, etc., iniţiate de întreprindere, urmărind creşterea productivităţii, eficienţei

economice, tatonarea sau “provocarea” pieţei, a mediului pe linia unor solicitări latente,

posibile. Şi dacă iniţiativa stârneşte ecou pozitiv în lumea beneficiarilor, obţine o

“legitimare” economică, interesul pieţei devine sursă de stimulare, confirmă realismul

ofertei şi îi deschide un nou câmp de amplificare.
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Intuirea corectă a unei trebuinţe poate fi un act subiectiv, de obicei singular, al

unei întreprinderi, care însă poate declanşa un val de cereri care devin obiective pentru

întreprinderile din domeniul respectiv.

4.2. LOCUL ORGANIZAŢIILOR ŞCOLARE ÎN CLASIFICĂRILE

PSIHOSOCIOLOGICE

Există mai multe tipologii ale organizaţiilor, descrise de March în “Handbook

of Organizations” (“Ghidul organizaţiilor”), editat în anul 1965.

● Organizaţiile şcolare intră în prima tipologie a organizaţiilor  şi  anume  în

cea care defineşte domeniul concret de acţiune şi obiectivele specifice ale organizaţiilor.

În acest sens, pe lângă organizaţiile şcolare există organizaţii economice,

culturale, sociale, religioase, politice şi de apărare etc., la nivel naţional şi internaţional:

- Exemple de organizaţii şcolare la nivel naţional şi teritorial – Ministerul

Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratele teritoriale în domeniul învăţământului, sindicatele

şi patronatele din învăţământ, toate şcolile de stat şi private, asociaţiile profesionale ale

corpului didactic, Centrele de Asistenţă Pshiho-Pedagogică şi Casele Corpului Didactic,

instituţiile de cult în probleme de învăţământ specifice diverselor religii, comitetele de

părinţi şi forme diferite de asociere de interes educaţional ale elevilor, părinţilor şi

întreprinzătorilor care sponsorizează activităţi de educaţie şi de relaţie a acesteia cu

producţia, organisme consultative în probleme de învăţământ etc. (unele şi pe criterii

etnice, de vârstă, de sex, de combatere a unor forme de discriminare şcolară) etc.;

- Exemple de organizaţii la nivel internaţional: instituţii şi organisme

internaţionale de sprijinire a educaţiei (UNESCO-  cu  sediul  la  Paris, ETF – European

Training Foundation – cu sediul la Torino, ELLI – European Longlife Learning Initiative,

etc.), şcoli internaţionale, asociaţii, ligi, cluburi şi alte forme de asociere pe probleme de

educaţie şi învăţământ (de regulă bazate pe programe finanţate în întreaga lume sau la nivel

regional, de exemplu european), cum ar fi; cooperarea dintre universităţi şi profesori

(TEMPUS), dintre şcoli, profesori şi elevi, în domeniul învăţământului la distanţă, de

învăţarea limbilor străine etc.

● A doua tipologie a organizaţiilor vizează caracteristicile acestora:

flexibilitatea sau inflexibilitatea la mediul extern.

Philip Selznick, citat de Ion Boboc, (2002), identifică două tipuri de

organizaţii, după relaţia lor cu mediul extern:
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- flexibile, adaptabile, extravertite (în care scopurile sunt impregnate cu valori

ale comunităţii);

- inflexibile, închise şi introvertite (scopurile sunt aceleaşi cu ale participanţilor,

dar incongruente extern).

Efectuând această tipologie, care răspunde unui funcţionalism raţionalist, atent

la supravieţuirea organizaţiilor, Selznick face şi o diferenţiere între organizaţii şi instituţii:

Tabelul 1. Tipologia organizaţiilor şi diferenţierea organizaţii-instituţii

(după I. Boboc, Psihologia organizaţiilor şcolare, 2002, p.26)

TIP
ORGANIZAŢIE INSTITIŢIE

Non-flexibilă

Originea valorilor

este internă

Punct de vedere instrumental,

raţional, artificial şi condus de

tehnicieni

Întreprindere politică.

Identitatea şi sensul sunt clare,

în serviciul intereselor

participanţilor

Flexibilă

Originea valorilor

este externă

Punct de vedere derivat:

oportunism, fără relaţii de

conducere bazate pe scopuri

Adaptabilitate, docilitate, este

impregnată de valori ale

comunităţii

● Gradul de structurare: reprezintă a treia tipologie, unde se disting:

- organizaţiile informale (scopuri neclare sau nespecificate, indivizi liberi să

adere la un grup sau altul dominant din organizaţie, activităţi, control şi evaluare slab

conturate);

- organizaţiile formale (la antipodul celor informale: scopuri clare, grijă pentru

eficacitate, echilibru, coordonarea activităţilor, evaluare continuă).

● A patra tipologie a organizaţiilor este definită de criteriul comunicării cu

mediul: în acest sens, se disting organizaţiile închise faţă de organizaţiile deschise.

Organizaţiile închise sunt acelea care îşi etanşeizează frontierele şi izolează

membrii lor faţă de membrii altor organizaţii. Aici intră şi aşa-numitele “instituţii totale”

(Ervin Goffman), care trăiesc o viaţă izolată, ca în cazul şcolilor aparţinând de comunităţile

religioase:(unele seminarii teologice sunt organizate pe lângă schituri).
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Organizaţiile deschise se află la celălalt pol al permisivităţii raporturilor cu

exteriorul: Ele încurajează relaţiile cu grupurile din afară (out-groups) şi cu cele apropiate

din anumite puncte de vedere; cu care pot forma chiar coaliţii temporare.

Organizaţiile şcolare (laice) sunt deschise, în majoritatea lor, şi datorită faptului

că obiectivele lor tind a fi descentralizate, prin “împărţirea" acestor obiective cu formele

noi  de  “învăţare continuă", la care pot participa şi “şcolile de formare permanentă" sau

pentru adulţi (de exemplu, centrele de formare profesională).

● A cincea tipologie a organizaţiilor, inclusiv şcolare, se referă la o dublă

influenţă: a factorilor organizaţionali (socializanţi) asupra conduitelor sociale (din şcoală)

şi a factorilor psihologici asupra interacţiunilor sociale; în care caz vom obţine trei axe; în

jurul cărora se vor concentra şi teoriile: clasice sau raţionaliste (neo-) relaţiilor umane şi

organizaţiei ca sistem deschis complex şi autonom.

Şcoala este definită, prin prisma unor astfel de teorii ale socializării, ca fiind:

1. instituţie;

2. aparat de reproducţie socială;

3. o funcţie multiplă, de socializare prin interiorizarea culturii;

4. piaţă a educaţiei.

Organizaţii după tipul de proprietate şi de orientare.

Orientare

Scopuri de profit/venituri

Întreprinderi

private

Societăţi

publice

Privată Publică

Organisme pe

bază de

voluntariat

Serviciu

public

Forma de

proprietate

asupra

capitalului

Scopuri de bunăstare socială

/comunitare

În majoritatea cazurilor, în România, şcolile sunt organizate în forme variate:

servicii educaţionale publice, organizate de stat sau organisme organizate pe bază de

voluntariat, servicii educaţionale în regim privat, de asociaţii non-profit (foarte rare
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sunt şcolile aflate sub patronajul unor întreprinderi private cu servicii de învăţământ

integrat – excepţie Cooperativele meşteşugăreşti -  CENTROCOOP, societăţile publice

bazate pe profit şi deloc cele numite para-publice, adică private, dar susţinute din

bugetul statului).

Exemple de organizaţii de tip şcolar, după tipul de proprietate şi orientare, din

România anului şcolar 2000-2001.

Organizaţii competente din învăţământul preuniversitar de stat:

● MEC - Ministerul Educaţiei şi Cercetării / ISJ - Inspectorate Şcolare

Judeţene;

● Consilii Consultative pentru Educaţie:

o CNRI - Consiliul Naţional pentru Reformă a Învăţământului;

o CNFIPS - Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului

Preuniversitar de Stat;

o CNC - Consiliul Naţional pentru Curriculum;

o CNB - Consiliul Naţional al Bibliotecilor.

● Şcoli de stat: în anul şcolar 2000-2001: 10.080 preprimare (preşcolare),

12.709 primare şi gimnaziale, 160 speciale, 93 profesionale şi de ucenici, 1.367 liceale,

106 post-liceale şi de maiştri .

● Comisii, oficii, agenţii, centre şi institute specializate:

o CNFP -  Centrul  Naţional  de  Formare  a  Personalului  Didactic  din

Învăţământul Preuniversitar (în subordinea MEC).

· Înfiinţat prin Hotărâre a Guvernului României (HGR nr. 604 din 27 iunie

2001), ca organism specializat în managementul educaţional la nivel

preuniversitar;

· Obiectul de activitate: asigurarea calităţii programelor de formare a

personalului didactic, auxiliar şi a cadrelor de conducere, îndrumare şi

control din învăţământul preuniversitar, pe baza standardelor şi politicilor

naţionale de formare stabilite de MEC;

o CNEE - Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare;

o CNPFP -  Centrul  Naţional  pentru  Programul  de  Formare  Profesională

"Leonardo da Vinci;
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o Agenţia Naţională  "Socrates";

o CNDIPT -  Centrul  Naţional  de  Dezvoltare  a  Învăţământului  Profesional  şi

Tehnic (constituit după încheierea Programului european Phare- VET- Vocational

Education and Training);

o ONBSS -  Oficiul Naţional al Burselor de Studii în Străinătate;

o CNAIP - Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare în Învăţământul

Preuniversitar;

o ISE –Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (cea mai importantă instituţie de stat

din domeniul cercetării pedagogice);

o CNR-UNESCO - Comisia Naţională a României pentru UNESCO;

o ANTTS – Agenţia Naţională a Taberelor şi Turismului Şcolar;

o CCD - · Casele Corpului. Didactic;

o CAPP  – Centre de Asistenţă Psiho-Pedagogică.

● Instituţii de cultură sportive, biblioteci aflate în sfera de competenţe a MEC

subordonate sau coordonate, etc. (idem)

Instituţii patronale/asociative şi şcoli organizate de ele, în regim privat,

avizate să funcţioneze de Consiliul Naţional de Acreditare a Învăţământului

Preuniversitar:

În anul şcolar 2000-2001 în învăţământul preuniversitar privat românesc

funcţionau 184 directori de şcoli, care conduceau 72 de unităţi preprimare (preşcolare), 12

şcoli primare şi gimnaziale, 33 de licee, şcoli profesionale şi de ucenici şi 67 şcoli

postliceale şi de maiştrii.

În Europa, numărul de profesori şi cheltuielile publice pentru educaţie, cu un

rol esenţial în administraţia şcolară, prezentau următoarea situaţie:
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Tabelul 2. Numărul cadrelor didactice şi cheltuielile pentru educaţie în 1997 în Europa

(după I. Boboc, “Psihologia organizaţiilor şcolare şi managementul educaţional”,

p.30-31)

Ţara
Nr.profesori în

înv.primar (mii)

Nr. profesori în

înv.secundar (mii)

Cheltuieli publice

(în % din PNB)

Austria 31 80 5,4

Belgia 61 127 3,1

Bulgaria 26 67 3,2

Cehia 28 114 5,1

Danemarca 33 50 8,1

Elveţia 38 …. 5,4

Finlanda 21 …. 7,5

Franţa 211 483 6,0

Germania 225 542 4,8

Grecia 47 71 3,1

Italia 252 462 4,9

Marea Britanie 283 464 5,3

Norvegia … … 7,4

Olanda 85 69 5,1

Polonia 326 121 7,5

Portugalia 76 71 5,8

România 61 171 2,8

Rusia 395 1070 3,5

Spania 162 271 5,0

Suedia 58 79 8,3

Turcia 233 219 2,2

Ucraina 134 377 7,3

Ungaria 45 110 4,6
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V.  SISTEMUL DE ÎNVĂŢÂMÂNT CA TIP DE ORGANIZAŢIE

5. 1. SISTEMUL INSTITUŢIONAL DE EDUCAŢIE

Sistemul de învăţământ (şcoala de toate gradele) reprezintă factorul esenţial al

educaţiei. In educaţia tinerelor generaţii şi a adulţilor participă însă şi alţi factori, cum sunt:

profesorul, familia, întreprinderile (societăţile comerciale), mass media şi grupul şcolar,

care, împreună cu şcoala, alcătuiesc sistemul instituţional de educaţie.

5. 2. SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN ROMÂNIA

5.2.1. Conceptul de sistem de învăţământ şi funcţiile acestuia

Denumirea de sistem provine din limba greacă - systema (i), care înseamnă

ansamblul unor părţi, corelate între ele).

Dezvoltarea educaţiei, în general. şi cea a învăţământului, îndeosebi., au

determinat apariţia treptată, în fiecare ţară, a unui ansamblu de instituţii şcolare de diferite

grade, profile şi forme, care au alcătuit sistemul de învăţământ al acelei ţări.

Sistemul de învăţământ reprezintă ansamblul coerent al instituţiilor şcolare

de toate gradele, profilele şi formele, dintr-o anumită ţară, care este conceput, organizat

şi funcţionează în baza unor principii educaţionale, generale, cu caracter organizatoric,

iar unele şi cu caracter juridic.

Sistemul de învăţământ asigură rezolvarea uneia din cele mai dificile şi mai

importante probleme socio-umane - educaţia şi pregătirea tinerei generaţii, a forţei de

muncă, a specialiştilor. De aceea, în mod firesc, filosoful german Immanuel Kant spunea

că : "Educaţia este cea mai mare şi mai grea problemă ce i s-a dat omului spre rezolvare".

În acest context, în România învăţământul este o prioritate naţională (Legea

învăţământului).

Sistemul de învăţământ din România este un subsistem al sistemului social

global. El prezintă la intrare exigenţele contemporane, privind educaţia tinerei generaţii,

ale pregătirii forţei de muncă şi specialiştilor şi la ieşire -- finalităţile, valorizarea şi

eficienţa instituţiilor de instrucţie şi educaţie, obiectivate, în “produsul" său specific -

oamenii pregătiţi, forţa de muncă, specialiştii, capabili să se integreze cu randament şi
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spirit creator în activităţile social-utile. Întotdeauna, între fluxurile de intrare şi ieşire

acţionează un fenomen de reglare şi optimizare denumit conexiune inversă (feedback).

Sistemul de învăţământ contemporan din România se caracterizează prin

deschidere şi dinamism faţă de nou, dezvoltându-se şi acţionând în concordanţă cu

cerinţele economico-sociale, eu progresul ştiinţifico-tehnic şi cultural, cu aspiraţiile

poporului român, în condiţiile societăţii civile şi a statului de drept, democratic.

Sistemul de învăţământ, asemănător educaţiei în general, realizează cele trei

funcţii educaţionale principale şi anume:

a) funcţia cognitivă, instructiv-educativă şi culturală, care-l formează pe om ca

“homo cogitans” (omul care gândeşte):

b) funcţia praxiologică, de muncă şi aplicare a cunoştinţelor în practică, care-l

formează. pe om. ca “homo faber°" (omul care munceşte şi creează):

c) funcţia axiologică, de valorificare, de evaluare, care-l formează pe om ca

"homo estimans" (omul care apreciază, valorizează.

În România, învăţământul realizează idealul educaţional bazat pe tradiţiile

umaniste, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti, contribuind la

păstrarea identităţii naţionale. El dezvoltă ca ideal educaţional o personalitate liberă,

multidimensională, integrală. armonioasă, autonomă şi creativă.

5. 2. 2. Principiile sistemului de învăţământ în România

5. 2. 2. 1. Conceptul de principii ale sistemului de învăţământ

Principiul (de la lat. principium – început, element fundamental. principiu) –

normă, legitate sau teză fundamentală care asigură orientarea organizării şi funcţionării.

unui sistem ideatic sau  acţional, aşa cum este şi sistemul educaţional sau de învăţământ

dintr-o anumită, ţară.

Principiile sistemului reprezintă normele sau legităţile educaţionale

generale. cu caracter organizatoric şi juridic, care asigură orientarea, organizarea şi

funcţionarea coerentă, democratică şi eficientă a ansamblului instituţiilor şcolare de

toate gradele, profilele şi formele din România.
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În. România, potrivit legii, se promovează principiile învăţământului

democratic şi. se garantează dreptul la. educaţie generală şi diferenţiată, pe baza

pluralismului educaţional, în beneficiul individului şi al întregii societăţi .

5.2.2.2. Principiile sistemului de învăţământ din România

În conformitate cu prevederile "Declaraţiei universale a drepturilor omului" (O

N. U. - 1948), ale Constituţiei României (1992), a1e Legii învăţământului (1995 şi

modificările ulterioare) şi .avându-se în vedere realizările valoroase ale învăţământului pe

plan mondial şi din ţara noastră, în condiţiile dezvoltării democratice ale statului de drept şi

ale economiei libere s-au stabilit şi se aplică următoarele principii, care stau la baza

organizării şi funcţionării sistemului de învăţământ:

♦ Dreptul la învăţătură, asigurat tuturor cetăţenilor României, fără nici

odiscriminare

În condiţiile statului de drept, democratic, în România toţi cetăţenii patriei au

drepturi şi şanse egale la. învăţătură, fără nici o discriminare de natură socială sau

materială, de sex, rasă, etnie, religie, politică etc., garantându-se dezvoltarea şi afirmarea

personalităţii, dobândirea unei. culturi şi calificări profesionale, a unei educaţii diferenţiate,

în conformitate cu rezultatele în pregătire şi aptitudinile fiecăruia.

În virtutea drepturilor şi şanselor reale la învăţătură trebuie făcute eforturi şi

create condiţii egale de dezvoltare, dar aceasta nu înseamnă că în mod automat indivizii

pot să ajungă egali în dezvoltare şi pregătire. Diversitatea omenescului în contextul

diversităţii universale nu presupune în mod utopic egalitarismul. dezvoltării şi calificării,

prin anularea ierarhiei posibilităţilor, competenţelor, valorilor şi performanţelor individuale

reale. În condiţii de drepturi şi şanse egale, în mod firesc şi obiectiv, vor exista diferenţieri

şi ierarhizări de pregătire, de competenţe şi performanţe în dezvoltare şi. calificare.

În acest context, dreptul la învăţătură nu presupune promovarea automată, fără

acoperire, dintr-o clasă în alta, dintr-un an de studiu sau grad de învăţământ în altul,

existând astfel posibilitatea corigenţelor şi repetenţiei.

Dreptul la învăţătură pentru toţi cetăţenii. ţării necesită şi asigurarea dreptului

la învăţătură şi la integrarea socio-profesională şi a diferitelor categorii de handicapaţi -

neuropsihici, senzoriali, motorii etc., prin dezvoltarea corespunzătoare a învăţământului

special.
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De asemenea, potrivit legii, acest principiu presupune şi asigurarea. dreptului şi

şanselor egale la învăţătură, pe toate treptele de învăţământ şi pentru anumiţi tineri din.

diferite ţări ale lumii.

♦ Învăţământul  principal de stat, dar şi învăţământ particular şi confesional

Cea mai mare parte a învăţământului de toate gradele, profilele şi formele din

România este organizat de către stat. Statul., prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării, asigură

organizarea şi funcţionarea. instituţiilor şcolare de toate gradele, profilele şi. formele sub

toate laturile lor organizatorice, de conţinut, didactice şi de evaluare.

Desigur, funcţia de coordonare a Ministerului Educaţiei şi Cercetării se îmbină

cu funcţia de cooperare cu organele de stat beneficiare ale învăţământului, cu organele

puterii locale, inspectoratele şcolare şi agenţii economici, în condiţiile unei descentralizări,

autonomii şcolare, mai ales a autonomiei universitare şi a acreditării.

În România, cu avizul Consiliului Naţional de Evaluare si Acreditare

Academică - CNEAA, aviz confirmat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobat de

Guvern, persoanele particulare, anumite organizaţii, asociaţii şi agenţii economice cu

caracter privat pot organiza învăţământ particular de toate gradele.

Învăţământul particular reprezintă o alternativă, atât competiţională, cât şi

pentru cuprinderea în învăţământul liceal, profesional. şi universitar a unui număr mai

mare de tineri. Concurenţa loială în. învăţământ, ca în toate domeniile vieţii sociale,

reprezintă o condiţie a procesului. acestuia, a pregătirii calitativ: superioare a tineretului

studios.

În România, cu avizele Departamentului pentru culte şi a Ministerului

Educaţiei Naţionale, cultele pot organiza învăţământ confesional de diferite nivele pentru

pregătirea personalului de cult.

Învăţământul confesional pentru pregătirea personalului de cult este organizată

şi în cadrul învăţământului de stat, potrivit legii.

În ţara noastră, se pot organiza alternative educaţionale de genul Waldorf etc.,

cu  aprobarea Ministerului Educaţiei Naţionale.

♦ Învăţământ de toate gradele în limba română; învăţământ şi în limba

minorităţilor naţionale şi într-o limbă de circulaţie internaţională.
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In România, potrivit prevederilor Constituţiei şi ale Legii învăţământului,

studiul în şcoală al. limbii române, ca limbă oficială de stat, este obligatoriu, pentru toţi

cetăţenii români, indiferent de naţionalitate . În consens cu aceste prevederi, planurile de

învăţământ vor cuprinde un număr necesar de ore care să asigure însuşirea temeinică a

limbii române ca limbă oficială de stat.

Având la bază standardele internaţionale privind drepturile persoanelor ce

aparţin naţionalităţilor naţionale, în România, potrivit legii, se asigură studiile şi instruirea

elevilor în limba minorităţilor naţionale, cu condiţia studierii limbii şi literaturii române,

a istoriei şi geografiei României, ca şi a educaţiei civice.

În România, în conformitate cu necesităţile pregătirii specialiştilor pentru

exercitarea în bune condiţii a relaţiilor externe de toate genurile, statul organizează unităţi

de învăţământ şi în limbi de circulaţie internaţională.

Sistemul de învăţământ românesc oferă posibilitatea funcţionării unor instituţii

de învăţământ superior cu structuri şi activităţi multiculturale pentru promovarea

convieţuirii interetnice armonioase şi integrării la nivel naţional şi european. În unităţile de

învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale este obligatorie însuşirea

terminologiei de specialitate în limba română.

♦ Învăţământ bazat pe libertatea conştiinţei

În strânsă corelaţie cu prevederile "Declaraţiei universale a drepturilor

omului”, Constituţiei României şi Legii învăţământului, în învăţământul românesc se aplică

principiul libertăţii conştiinţei, a gândirii şi opiniilor, ca şi a dreptului la credinţă şi la o

anumită religie, care nu pot fi îngrădite sub nici o formă.

Acest principiu presupune manifestarea spiritului de toleranţă, de înţelegere şi

respect reciproc, în aşa fel încât nimeni să nu poată fi constrâns la o credinţă religioasă

contrară convingerilor sale, putând convieţui paşnic şi constructiv cetăţeni religioşi, atei şi

agnostici.

În acest context, învăţământul nostru asigură atât pregătirea tinerilor în pas cu

cele mai noi cuceriri ale ştiinţei, tehnicii şi culturii, cât şi educaţia lor religioasă, prin

predarea în învăţământul preuniversitar a religiei – ca obiect de învăţământ, corespunzător

opţiunii elevului faţă de o anumită religie, potrivit legii.

♦ Învăţământ general şi obligatoriu
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În România, pentru a realiza o cultură generală elevată şi temeinică., o

orientare şcolară corespunzătoare, şansele relativ egale tinerilor pentru intrarea în

învăţământul liceal şi profesional, cât şi pentru integrarea în activitatea social-utilă, legea

asigură un învăţământ general şi obligatoriu de 8 ani, care cuprinde şcoala. primară de 4

clase şi. gimnaziul de 4 clase, dar care este susceptibil de schimbări, preconizându-se un

învăţământ general obligatoriu de 10 clase.

Desigur, învăţământul obligatoriu nu înseamnă promovarea elevilor automat,

fără acoperire. Elevii care, cu tot ajutorul dat, nu obţin rezultate corespunzătoare, pot

rămâne repetenţi.

♦ Învăţământul de stat gratuit şi cu facilităţi diverse pentru toate gradele de

învăţământ

Pentru a se realiza absolvirea învăţământului general şi obligatoriu, dar şi

frecventarea celorlalte trepte, statul asigură gratuitatea acestuia manifestată prin faptul că

nu se percep taxe şcolare, statul suportând de la buget toate cheltuielile de şcolarizare.

Statul asigură diverse facilităţi pentru toate gradele de învăţământ prin

subvenţii de la bugetul de stat pentru construcţii şcolare, pentru dotarea tehnico-materială

şi pentru pregătirea personalului didactic, pentru burse acordate elevilor şi studenţilor

merituoşi şi cu dificultăţi materiale, orfani şi urmaşi ai celor căzuţi în Revoluţia din

decembrie 1989 etc.

În cazuri deosebite, statul poate percepe anumite taxe şcolare, aceasta făcându-

se  cu  spirit  de  discernământ,  în  sensul  luării  în  considerare  a  gratuităţii  în  general  a

învăţământului de stat. În învăţământul particular se percep taxe şcolare, avându-se în

vedere că acest învăţământ se organizează şi funcţionează din resurse financiare proprii.

♦ Învăţământ unitar

În. România, pentru a asigura şanse egale de pregătire şi competenţă, toate

instituţiile de învăţământ de acelaşi grad, profil şi formă. sunt organizate şi funcţionează

după o concepţie educaţională unitară. Acest principiu fiind valabil şi pentru învăţământul

particular, deoarece are ca finalitate acordarea aceloraşi diplome de studii ca şi

învăţământul de stat. Caracterul unitar al învăţământului este dat în principal de un conţinut

unitar de organizare şi de funcţionare, în mod deosebit de un conţinut unitar al

învăţământului, oglindit în programe şi planuri de învăţământ unitare.
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Desigur, în aceste condiţii este posibilă competiţia loială prin modalităţi

diverse de realizare a selecţiei conţinuturilor şi al actului instructiv-educativ, în cadrul

cărora pot să-şi spună cuvântul profesionalismul, competenţa şi măiestria cadrelor

didactice, ca şi seriozitatea, capacitatea şi efortul susţinut al celor care învaţă, asigurându-

se astfel obţinerea de competenţe superioare în formarea şi pregătirea tinerilor. De altfel,

obţinerea locurilor în activitatea social-utilă prin concurs şi apoi activitatea profesională

propriu-zisă, după absolvirea şcolii sau facultăţii. Vor ierarhiza şi aprecia corespunzător

valorile şi competenţele ştiinţifice, profesionale şi civice obţinute.

♦ Învăţământ accesibil, deschis pentru toate gradele de învăţământ

Ca urmare a unui învăţământ democratic, a dreptului şi a şanselor egale de

învăţătură, în România, oricărui tânăr, fără nici o discriminare, care obţine rezultate

corespunzătoare la învăţătură şi promovează un grad de învăţământ, i se oferă posibilitatea

de a trece într-un grad de învăţământ superior celui absolvit, de la învăţământul primar,

până la cel superior, deci şi la doctorat.

Accesibilitatea în toate gradele de învăţământ este asigurată şi de caracterul

învăţământului obligatoriu, de gratuitatea acestora, de facilităţile financiare date tinerilor

studenţi prin burse, scutiri de taxe etc., în celelalte grade de învăţământ şi prin caracterul

unitar al învăţământului.

Desigur, caracterul deschis al învăţământului de toate gradele implică şi

concursuri pentru intrarea în învăţământul liceal, profesional, postliceal şi superior,

inclusiv la doctorat, acestea fiind determinate de un anumit număr de locuri stabilite în

funcţie de cerinţele diviziunii sociale a muncii şi de nivelul şi competenţa pregătirii, pentru

a pătrunde, într-un grad de învăţământ superior şi într-un anumit profil, tinerii cei mai

merituoşi.

În condiţiile învăţământului accesibil din România, tinerii supradotaţi, care

înaintează în şcolaritate prin ritm propriu la învăţătură, pot promova doi ani de studii într-

un an şcolar.

Caracterul deschis al învăţământului necesită eforturi susţinute şi rezultate

elevate la învăţătură, pentru ca diplomele de studii acordate la terminarea fiecărui grad

de învăţământ să fie acoperitoare, să se bazeze pe competenţă intelectuală şi

profesională, pentru a fi omologate pe plan naţional şi mondial şi pentru a face faţă

concursurilor profesionale pe care le vor susţine absolvenţii şcolilor şi facultăţilor.
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♦ Autonomia universitară

Învăţământul preuniversitar de stat este coordonat de Ministerul Educaţiei şi

Cercetării şi Inspectoratele şcolare, în cooperare cu organele puterii locale, în condiţiile

descentralizării şcolare.

Învăţământul superior dispune de autonomia universitară. Aceasta înseamnă

dreptul comunităţii universitare de a se conduce, de a-şi exercita drepturile academice fără

ingerinţe ideologice, politice  sau religioase, de a-şi asuma competenţe şi obligaţii legale.

Domeniile autonomiei universitare sunt stabilite în Carta universitară, elaborată

de fiecare instituţie de învăţământ superior, conform legii.

Autonomia universitară asigură democratizarea reală a învăţământului superior,

descentralizarea conducerii şi realizarea autoconducerii competente şi eficiente a unităţilor

de învăţământ superior, în condiţiile cooperării cu organele ierarhice de învăţământ şi

organismele interesate, Ministrul Educaţiei şi Cercetării asigurând coordonarea generală

Autonomia universitară cooperează cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi prin intermediul

unor organisme speciale, aşa cum sunt: Consiliul Naţional al Rectorilor, Colegiul

Academic universitar, CNEAA, Consiliul Naţional de atestare a titlurilor ştiinţifice etc.

Pentru dinamizarea iniţiativei şi creativităţii instituţiilor de învăţământ şi ale

cadrelor didactice este benefică concepţia Ministerului Educaţiei şi Cercetării de a nu mai

fi coordonator al detaliilor manageriale executive, ci mai ales un coordonator strateg al

perfecţionării şi dezvoltării învăţământului viitorului.

♦ Învăţământ apolitic

Sistemul de învăţământ ţine seama de politica educaţională a statului nostru

democratic. În învăţământ, însă, nu se confruntă ideologiile şi partidele politice fiind

excluse structura şi organizaţiile de partid şi dominaţia acestora.

“Politica în învăţământ constituie o piedică gravă pentru demersul

intelectului” (Fr. Mayor – Director general UNESCO).

În învăţământ acţionează numai orientările general-umane, valorile şi practicile

culturale, ştiinţifice, profesionale, pedagogico-metodice şi moral-civice corespunzătoare

unui stat de drept, democratic.

Cadrele didactice şi tinerii pot face politică, dacă doresc, în cadrul orientărilor

structurilor de partid existente în afara instituţiilor de învăţământ, în condiţiile

pluripartidismului, al societăţii civile şi democratice.
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♦ Educaţie permanentă

Educaţia permanentă derivă din necesitatea continuării instruirii şi

autoinstruirii şi după absolvirea şcolii şi facultăţii, în tot timpul vieţii active, a vieţii în

general. Aceasta înseamnă a ţine pasul cu noul, cu cuceririle şi realizările din domeniile

cultural, ştiinţific, tehnic, economic, medical, pedagogico-metoc, etic, juridic şi sociouman,

în general pe plan naţional şi mondial. În acest context, sistemul de învăţământ din

România asigură perfecţionarea pregătirii profesionale, ştiinţifice şi culturale, etice etc., a

tuturor cetăţenilor ţării, precum şi policalificarea şi reciclarea (reconversia) lor profesională

după caz.

5.2.3. STRUCTURA SISTEMULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Structura sistemului de învăţământ obiectivează organizarea învăţământului

din România pe nivele (grade), profile şi forme de instituţii şcolare într-un ansamblu

coerent şi unitar. Ea îmbină, în mod creator, tradiţiile şi realizările şcolii româneşti cu

realizările în acest domeniu pe plan mondial.

Învăţământul în România are următoarea structură (fig. 5):

14.3.1. Învăţământul preşcolar: de la vârsta de 3 - 7 ani;

14.3.2. Învăţământul primar de 4 ani, clasele I - IV;

14.3.3. Învăţământul secundar de 8 ani, clasele V - XII (XIII);

14.3.3.1. Învăţământ gimnazial de 4 ani, clasele V -VIII;

14.3.3.2. Învăţământ liceal de 4 ani, clasele IX – XII (XIII);

14.3.3 3. Învăţământ profesional şi de ucenici de 1- 4 ani.

14.3.4. Învăţământul  postliceal de 1 -3 ani;

14.3.4.1. Învăţământ de maiştri de 1 - 3 ani;

14.3.4.2..Învăţământ postliceal de specialitate de 1 -3 ani

Învăţământ superior:

Învăţământul universitar de 3-6 ani;

Învăţământ universitar de scurtă durată (colegii) de 3 ani;

Învăţământ universitar de lungă durată (facultăţi) de 4 - 6 ani;

Învăţământ postuniversitar:

Studii aprofundate postuniversitare de 1 -2 ani (master sau magister);

Studii academice postuniversitare de 2 - 3 ani;

Doctorat de 4 ani;
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Studii de specializare postuniversitare de mai mult de 1 an;

Cursuri de perfecţionare postuniversitare de mai puţin de 2 ani

Învăţământ permanent (educaţie permanentă)

Învăţământ special.

Fig. 5 (după Bontaş I., Pedagogie, 1998, cap.III)

♦ Învăţământul preşcolar de 4 ani
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El are ca obiectiv completarea educaţiei în familie. El cuprinde copiii de la 3-7

ani, asigurându-le atât formarea şi dezvoltarea necesară corespunzătoare particularităţilor

de vârstă, cât şi pregătirea lor pentru intrarea în şcoala primară, cuprinzând în acest scop

copiii de la 6 - 7 ani şi care va contribui la formarea şi dezvoltarea lor fizică, intelectuală,

:afectivă şi socială etc., îndeosebi prin joc didactic, dar şi activităţi cu întreaga grupă în

proporţie de cca. 1/5 din orar, care prefigurează pregătirea pentru ciclul primar. Activitatea

se desfăşoară în grădiniţe sub îndrumarea educatoarei, absolventă a unei şcoli normale

(liceu pedagogic sau colegiu de educatoare).

♦ Învăţământul primar de 4 ani, clasele I - IV, pentru copiii între 7 - 11 ani

Învăţământul primar se organizează ca învăţământ de zi.

La înscrierea în clasa I se va face o testare a copiilor pentru depistarea celor

handicapaţi şi cuprinderea lor în învăţământul special.

În şcoala primară pot intra copiii de vârstă 6 - 7 ani, cu respectarea însă a unor

cerinţe şi criterii psihofiziologice şi pedagogice privind dezvoltarea corespunzătoare a

personalităţii. Ciclul primar face parte din învăţământul obligatoriu. Învăţământul primar

are ca obiective: însuşirea de către elevi a cunoştinţelor, priceperilor şi formarea

deprinderilor intelectuale de bază privind cititul, scrisul, socotitul (calculul aritmetic),

exprimarea într-o limbă străină de circulaţie internaţională, precum şi formarea

deprinderilor de comportare civilizată, de orientare şi acţiune în spaţiul natural geografic şi

social uman înconjurător.

Factorul educativ principal în învăţământul primar este

învăţătorul(învăţătoarea), absolvent al unei şcoli normale (liceu pedagogic sau colegiu de

învăţători). Pot fi educatoare şi învăţători şi absolvenţi ai învăţământului superior, aceştia

purtând denumirea de institutori care sunt salarizaţi în conformitate cu studiile superioare.

♦ Învăţământ secundar, de 8 ani, clasele V – XII

Învăţământul secundar cuprinde 3 trepte: gimnazial, liceal şi profesional

♦ Învăţământul gimnazial de 4 ani, clasele V-VIII, pentru copiii de 11-15 ani

El face parte din învăţământul general obligatoriu.  Învăţământul gimnazial

este organizat ca învăţământ de zi, dar poate fi organizat şi ca învăţământ seral şi fără

frecvenţă. Învăţământul gimnazial îndeplineşte următoarele obiective:
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- însuşirea elementelor fundamentale de ştiinţă şi cultură generală, cel puţin a

unei limbi străine de circulaţie internaţională;

- formarea capacităţilor generale şi de educaţie tehnologică, formarea

priceperilor şi deprinderilor necesare unei activităţi practice generale (profesionalizare),

cerute de nevoile orientării şi selecţiei şcolare şi profesionale după absolvirea gimnaziului,

precum şi educaţia civică pentru realizarea unei comportări civilizate şi a unor orientări şi

acţiuni corespunzătoare în mediul sociouman înconjurător.

La terminarea gimnaziului se dă un examen de capacitate, iar cei care-l

promovează primesc un certificat de capacitate, care poate fi însoţit şi de o recomandare

asupra aptitudinii şcolare a absolventului. Pregătirea din gimnaziu asigură, însă, condiţiile

continuării pregătirii de specialitate, a obţinerii unei viitoare profesionalizări.

Absolvenţii gimnaziului pot urma, prin concurs, liceul sau şcoala profesională.

Celor care nu promovează examenul de absolvire a gimnaziului li se oferă posibilitatea

prelungirii şcolarităţii, în vederea obţinerii certificatului de absolvire.

Cadrele didactice din gimnazii sunt în general absolvenţi ai învăţământului

pedagogic superior de 3 ani, dar şi absolvenţi ai universităţilor, având toţi titlul de

profesori.

♦ Învăţământul liceal de 4 ani, clasele IX – XII (XIII), pentru copiii de 15-

19 ani

Învăţământul liceal se organizează ca învăţământ de zi cu 12 clase, seral şi fără

frecvenţă cu 13 clase.

În învăţământul liceal sunt admişi elevii absolvenţi ai gimnaziului cu certificat

de capacitate, pe bază de concurs.

Liceele funcţionează cu mai multe profiluri - teoretic - real şi umanist,

informatic, tehnic, economic, administrativ, agricol, silvic, agromontan, pedagogic (şcoli

normale), de artă, sportiv, militar şi teologic.

În licee se realizează următoarele obiective:

- îmbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor de ştiinţă şi cultură generală;

- dezvoltarea capacităţilor intelectuale, îndeosebi a gândirii;

- conturarea unei dimensiuni practice a cunoştinţelor dobândite;

- înţelegerea elementelor şi metodelor cercetării;

- însuşirea cel puţin a unei limbi străine de circulaţie internaţională;
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- formarea unei comportări civice şi morale, demne şi pregătirea pentru

continuarea studiilor.

În liceele de specialitate se asigură dobândirea. unei profesii, susţinându-se o

lucrare practică, iar cei care o promovează obţin un atestat de calificare. La absolvirea

liceului se dă examenul de bacalaureat, iar cei care promovează obţin diplomă de

bacalaureat. Absolvenţii liceului cu diplomă de bacalaureat, pot continua studiile în

învăţământul superior pe bază de concurs de admitere.

Absolvenţii liceului care nu vor urma în învăţământul superior vor urma o

şcoală. postliceală sau se pot încadra într-o activitate social-umană perfecţionându-şi

calificarea la locul de muncă. Cadrele didactice din liceu sunt absolvenţi ai învăţământului

superior de cel puţin patru ani, ei fiind încadraţi ca profesori.

Pentru asigurarea pregătirii profesionale, liceele de specialitate pot avea durata

de şcolarizare mai mare cu un an.

Absolvenţii liceului care au promovat toate clasele cu medii generale de 9,50

sau cu media 10 la bacalaureat primesc diplome de merit.

♦ Învăţământul profesional şi de ucenici de 1 - 4 ani

În şcolile profesionale intră pe bază de examen sau concurs - după caz în limita

numărului de locuri stabilit, absolvenţi ai gimnaziului. În şcolile profesionale se asigură

îmbinarea culturii generale cu educaţia tehnologică şi obţinerea unei calificări manuale,

mecanizate sau pentru tehnologiile de vârf, din diverse domenii ale vieţii sociale.

La absolvirea şcolii profesionale se dă un examen teoretic şi practic, iar cei

care-l promovează obţin diplomă de absolvire, de calificare profesională în meseria în care

s-au pregătit, pe baza căreia se pot încadra în muncă.

Cadrele didactice din şcolile profesionale sunt absolvenţi ai învăţământului

superior de diverse profile, în calitate de profesori.

În cadrul învăţământului profesional se organizează şi învăţământ de ucenici de

1-3 ani. El pregăteşte muncitori calificaţi pentru activităţile economice locale şi ale

agenţilor economici. (regii autonome, societăţi comerciale de stat şi private etc.)

♦ Învăţământ postliceal de 1 -3 ani

Învăţământul postliceal cuprinde: şcolile de maiştri şi şcolile postliceale.
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♦ Învăţământul de maiştri de 1-3 ani

În şcolile de maiştri pot intra, prin examen sau concurs, după caz, absolvenţii

de liceu cu stagiu de producţie şi recomandări ale unităţilor economice, industriale şi de

construcţii etc.

La absolvirea şcolii se dă un examen, iar cei care-l promovează primesc

diplomă de maistru, pe baza căreia pot fi încadraţi în activitatea productivă, în funcţii de

conducere a unor formaţii de lucru.

♦ Învăţământul postliceal de specialitate de 1 – 3 ani

Şcolile postliceale pregătesc tehnicieni (muncitori cu înaltă calificare) pentru

diverse ramuri economico-sociale: industrie, agricultură, învăţământ, sănătate, etc. La

promovarea examenului de absolvire se acordă certificatul care atestă profesia însuşită.

♦ Învăţământul superior

■ Învăţământul universitar de 3 – 6 ani

Admiterea în învăţământul universitar se face prin concurs, pe baza diplomei

de bacalaureat, în limita numărului de locuri stabilit pe profile şi instituţii de învăţământ

universitar. În învăţământul universitar se organizează colegii universitare cu durata de

3 ani - formă de studii universitare de scurtă durată şi facultăţi de 4 6 ani - formă de

studii universitare de lungă durată. Studiile cu durata de 6 ani, cursuri de zi, sunt stabilite

pentru domeniile arhitectură şi medicină veterinară.

Învăţământul universitar pregăteşte specialişti cu calificare superioară pentru

domeniile cunoaşterii şi activităţilor socio-umane, cum sunt: ştiinţa, cultura, artele,

învăţământul, sănătatea, industria, agricultura, comerţul, finanţele, sportul, turismul,

managementul etc. Absolvenţii care doresc să fie încadraţi în învăţământ trebuie să obţină

în cadrul studiilor din facultăţi şi o pregătire psihopedagogică şi metodică.

Finalizarea studiilor la învăţământul universitar se realizează prin următoarele

modalităţi de evaluare:

a) prin examene de licenţă la învăţământul superior de lungă durată;

b) prin examene de absolvire la învăţământul de scurtă durată, acordându-se

diplome de licenţă şi, respectiv, diplome de absolvire.

Diplomele de licenţă sunt obţinute conform metodologiei stabilite de

Ministerul Educaţiei şi Cercetării (susţinerea proiectului sau lucrării de diplomă şi probe

generale şi de specialitate).
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Titularii diplomelor de licenţă au acces la învăţământul postuniversitar (studii

aprofundate, şcoli de înalte studii, doctorat), în cercetare, activitate didactică în

învăţământul universitar, doctorat şi specializări în străinătate, ca bursieri ai statului.

Absolvenţii învăţământului universitar de scurtă durată pot continua studiile la

învăţământul universitar de lungă durată, iar absolvenţii cu diplomă de licenţă pot fi admişi

să studieze o a doua specialitate, în conformitate cu prevederile legale şi criteriile stabilite

de universităţi (facultăţi).

■ Învăţământul postuniversitar

Învăţământul postuniversitar oferă absolvenţilor cu licenţă universitară

posibilitatea aprofundării specializării sau extinderii pregătirii atestate prin diplomă de

licenţă prin studii superioare şi doctorat, astfel:

Studii aprofundate postuniversitare de 1 - 2 ani (master sau magister )

Ele asigură adâncirea pregătirii profesionale a absolvenţilor cu diplomă de

licenţă, accentul punându-se pe cercetarea ştiinţifică efectivă: ele se finalizează printr-o

disertaţie care să probeze aptitudini de cercetare, iar cei care o promovează obţin diplome -

de tip master sau magister, aceste studii considerându-se pregătitoare doctoratului şi

studiilor academice.

Studii academice postuniversitare de 2 - 3 ani

Ele sunt organizate pe lângă instituţiile de învăţământ superior, fiind deschise

prin concurs absolvenţilor cu diplomă de licenţă universitară.

Ele oferă posibilitatea pregătirii în alte domenii de specializare şi cu caracter

interdisciplinar cerute de necesităţile sociale, cum ar fi: management, administraţie,

marketing etc.

La terminarea studiilor se susţine examen, iar celor care au fost declaraţi

promovaţi li se eliberează diplome de studii academice postuniversitare în domeniul de

specializare absolvit. Absolvenţii acestor studii se pot înscrie la concursul de admitere la

doctorat şi în noua specialitate obţinută.

Doctoratul

Doctoratul este o formă superioară de învăţământ şi cercetare, care poate fi

organizat cu sau fără frecvenţă.

Doctoratul  poate  fi  urmat,  pe  bază de  concurs,  numai  de  către  absolvenţii

învăţământului superior de lungă durată, cu diplomă de licenţă.
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 Este  organizat în instituţiile de învăţământ superior şi institutele de cercetare.

El are o durată de 4 ani; are ca scop perfecţionarea şi consacrarea profesională prin

cercetări specializate; el se finalizează cu o teză de doctorat susţinută public la nivelul

facultăţii sau institutelor de cercetare, iar cei care o promovează obţin titlul de doctor în

ştiinţe, care se confirmă de Consiliul Naţional de Atestare de pe lângă Ministerul Educaţiei

şi Cercetării. Specialiştii cu titlul de doctor în ştiinţe pot obţine ulterior şi titlul de doctor

docent în ştiinţe, în condiţiile prevederilor legale.

Studii de specializare de mai mult de 1 an

Ele se încheie cu dizertaţie sau examen, absolvenţii primind certificat de

specializare postuniversitară.

Cursuri postuniversitare de perfecţionare

Cursurile postuniversitare de perfecţionare au durata de cel mult un an, durata

stabilindu-se în funcţie de cerinţele de perfecţionare ale profilului specialiştilor Ele sunt

urmate de absolvenţii universităţilor cu diplomă de licenţă şi diplomă de absolvire.

Cursurile postuniversitare se încheie cu un colocviu, absolvenţii lor primind un certificat

de absolvire.

Personalul didactic din învăţământul preuniversitar participă periodic la

cursurile de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi psihopedagogice pe baza

normelor stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Perfecţionarea acestor cadre

didactice se realizează prin:

- activităţi de perfecţionare metodică şi psihopedagogică la nivelul catedrelor

sau departamentelor din unităţile de învăţământ;

- conferinţe, seminarii, dezbateri şi alte forme de perfecţionare la nivel

interşcolar, judeţean, naţional sau internaţional;

- cursuri de perfecţionare a pregătirii de specialitate, metodice şi

psihopedagogice pentru obţinerea definitivatului şi gradelor didactice, organizate de

uuiversităţi - pentru profesorii din gimnazii, licee, şcoli profesionale şi postliceale şi de

colegii şi licee pedagogice - pentru cadrele didactice din învăţământul preşcolar şi primar.

Perfecţionarea cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar este sprijinită

de Casele Corpului Didactic, în calitate de centre de documentare, perfecţionare, ştiinţifice,

metodice şi de cultură.

Perfecţionarea cadrelor de conducere, îndrumare şi control din învăţământul

preuniversitar se realizează în centre sau alte forme instituţionalizate, înfiinţate şi

coordonate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
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Perfecţionarea personalului didactic din învăţământul universitar se realizează

prin:

- programe de documentare şi schimburi de experienţă la nivel naţional şi

internaţional;

- programe de specializare şi cooperare interuniversitară în ţară şi străinătate;

- învăţământ postuniversitar, conform legii;

- programul de cercetare ştiinţifică realizat în ţară sau străinătate prin cooperare

internaţională;

- inovare educaţională, creaţie ştiinţifică, tehnică, artistică etc.

Învăţământ permanent

Învăţământul permanent (educaţia permanentă) asigură accesul la ştiinţă,

cultură, tehnologii moderne, informatizare etc., al tuturor cetăţenilor ţării în vederea

adaptării pregătirii lor generale şi profesionale la mutaţiile intervenite în toate sferele vieţii

sociale, fiind organizat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în cooperare cu celelalte

ministere, cu regiile autonome, societăţile comerciale, universităţile populare, mass media

etc., fie împreună cu unităţile de învăţământ, fie separat.

El se desfăşoară sub forme diverse şi anume: cursuri, seminarii, dezbateri,

simpozioane, conferinţe, mese rotunde etc., urmărindu-se să contribuie la perfecţionarea

pregătirii generale, ştiinţifice, profesionale, juridice, etico-cetăţeneşti, manageriale,

cultural-artistice etc., a adulţilor la toate nivelele şi profilele de pregătire. Ele pot să asigure

şi recalificarea sau conversia profesională a oamenilor, după caz.

Învăţământul special

Sistemul  românesc  de  învăţământ  cuprinde  şi  o  reţea  de  şcoli  speciale  pentru

copii şi elevi cu deficienţe mintale, fizice, senzoriale, de limbaj, socioafective şi de

comportament sau cu deficienţe asociate, în vederea instruirii şi educării lor în funcţie de

tipul şi gradul de handicap, stabilite de comisia de expertiză specială

Învăţământul special se desfăşoară pe bază de documente şcolare şi strategii

didactice adecvate tipului de handicap, asigurându-se atât pregătirea intelectuală, cât şi

pregătirea practică în vederea integrării copiilor în reţeaua învăţământului general sau

special, precum şi într-o muncă social-utilă.

Se constată că Legea învăţământului asigură organizarea pregătirii tineretului şi

corespunzător profilelor specifice unor domenii sociale, desigur similare cu pregătirea din

reţeaua generală a învăţământului, cum sunt: învăţământul cooperatist, învăţământul de

artă, învăţământul militar şi învăţământul sportiv.



104

Datele prezentate evidenţiază faptul  că sistemul de învăţământ românesc este

în concordanţă cu tradiţiile valoroase îndelungate ale şcolii noastre de toate gradele, cu

prevederile Legii învăţământului, cu cerinţele şi exigenţele societăţii civile, democratice şi

ale statului de drept, cu exigenţele progresului ştiinţifico-tehnic şi cultural naţional şi

mondial.

Învăţământul nostru trebuie să privească cu îndrăzneală viitorul,  orientându-se

şi restructurându-se în toate componentele sale corespunzător exigenţelor dezvoltării

tehnologiilor de vârf; bioindustriei, inteligenţei artificiale, pătrunderii în spaţiul cosmic şi

altor direcţii de dezvoltare a ştiinţei şi a societăţii.

 Se poate afirma că sistemul de învăţământ din România contemporană are

performanţe valorice, de competenţă şi eficienţă ridicate, integrând învăţământul românesc

în rândul sistemelor de învăţământ avansat din Europa şi din lume.

 Recunoaşterea diplomelor universitare şi asigurarea posibilităţii de a

profesa în ţările Consiliului Europei trebuie să aibă la bază o înaltă, creativă şi eficientă

pregătire de specialitate, inclusiv stăpânirea de limbi străine. Este necesar ca factorii de

decizie la nivel naţional să aprecieze că învăţământul reprezintă,  alături de economie şi

alte domenii sociale importante, o dimensiune şi o investiţie specifice, deosebit de

valoroase  şi  eficiente  pentru  progresul  şi  regenerarea  spirituală,  morală şi  profesională a

ţării, care necesită toată atenţia, sprijinul şi protecţia întregii societăţi.

Învăţământul elitelor -  învăţământ pentru copiii şi tinerii supradotaţi

a) Necesitatea şi implicaţiile psihosocioeducative ale învăţământului pentru

copiii şi tinerii supradotaţi

Pedagogia - ştiinţa educaţiei, în concordanţă cu principiile democraţiei, ale

dreptului la educaţie a tuturor cetăţenilor, susţine nu numai principiul şanselor

egale la educaţie, ci şi valorificarea la maximum a potenţialului diferenţiat al fiecărei

individualităţi - ca personalitate în devenire.

Ea porneşte de la faptul incontestabil că diferenţierile individuale reprezintă o

realitate obiectivă, care necesită sisteme educative diferite. În acest context, orice neglijare

a instruirii specifice copiilor şi tinerilor supradotaţi reprezintă o frustare a acestora şi un

deserviciu adus societăţii.

Demersul psihosocioeducativ trebuie să contribuie la înlăturarea nepăsării,

neîncrederii sau invidiei faţă de învăţământul pentru supradotaţi şi să creeze o atmosferă şi

condiţii favorabile pentru ca sistemul nostru de învăţământ să includă şi să dezvolte

treptat un învăţământ al elitelor,  care să asigure o instruire adevărată şi  eficientă pentru



105

copiii şi tinerii supradotaţi, această realizare fiind atât în beneficiul supradotaţilor, cât şi în

beneficiul societăţii, deoarece aceştia vor putea contribui la progresul societăţii. Acesta

presupune atât o renunţare la restricţiile, rigidităţile şi reţinerile ideatice şi practice

manifestate până acum faţă de supradotaţi, cât şi o modificare a mentalităţilor în direcţia

acceptării conştiente a învăţământului elitelor.

b). Caracterizarea şi identificarea copiilor şi tinerilor supradotaţi

Copiii şi tinerii supradotaţi se caracterizează şi pot fi identificaţi, în principiu,

printr-un potenţial intelectual, aptitudinal şi de alte naturi deosebit de ridicat. Acesta

implică printre altele:

- coeficient de inteligenţă mare şi chiar mai mare;

- gândire divergentă, flexibilă şi creativă;

- rezultate remarcabile la învăţătură; - imaginaţie creativă;

- precocitate pe diverse planuri;

- cunoştinţe generale şi de specialitate dezvoltate şi temeinice;

- aptitudini valoroase, talent şi manifestări geniale în anumite domenii;

- curiozitate investigatorie;

- inventivitate, creativitate, originalitate;

- spirit de observaţie independentă şi spirit critic dezvoltat;

- spirit competiţional;

- afectivitate pozitivă;

- caracter civilizat şi voinţă puternică;

- responsabilitate personală şi socială;

- adaptabilitate socială

- capacitate managerială;

- uneori, superioritate în dezvoltarea fizică şi multe altele.

Printre procedeele de identificare a elementelor ce constituie potenţialul

ridicat al sapradotaţilor, pot fi menţionate următoarele: observaţia, testele docimologice,

de inteligenţă, de creativitate, de aptitudini, de abilităţi practice, de opinie şi interese etc.,

analiza proceselor teoretice şi aplicative, analiza rezultatelor de la diverse concursuri

(competiţii) interne şi internaţionale, îndeosebi de la olimpiadele, concursurile pe profesii

etc.

c) Alternative şi strategii de instruire a supradotaţilor

Printre alternativele de instruire se pot evidenţia următoarele:
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- admiterea precoce în treptele de învăţământ superioare;

 promovarea a doi ani de studiu într-un an calendaristic, prin trecerea la o clasă

(an  de  studiu)  de  nivel  superior,  imediat  ce  a  îndeplinit  condiţiile  de  promovare  a  clasei

(anului de studiu) de nivel anterior, avându-se la bază programe de studiu diferenţiate, care

să-i permită această trecere;

- admiterea într-o treaptă de învăţământ de nivel superior fără concurs;

- organizarea de clase (ani de studiu) diferenţiate în funcţie de coeficientul

intelectual, de interese, de genul şi nivelul de aspiraţie, de nivelul de reuşită etc.;

- obiective şi curriculum-uri elastice, stabilite în funcţie de performanţele

însuşirilor, de nivelurile aptitudinilor, de ritmurile de progres etc.;

- instruire în clase (ani de studiu) obişnuite, bazate şi pe programe specifice

supradotaţilor;

- clase, laboratoare şi şcoli speciale pentru supradotaţi, cu durate limitate de 1 -

2 ore pe zi sau 1-2 zile pe săptămână;

- centre complexe separate, cu program complet de instruire a supradotaţilor,

pe trepte de învăţământ etc.

Printre strategiile de instruire a supradotaţilor menţionăm:

- metodele şi formele didactice activ-participative, euristice şi interactive;

- studiul individual bazat pe tehnica de a învăţa şi reânvăţa singur cu cartea şi

calculatorul;

- învăţământ asistat de calculator;

- documentare bibliografică şi investigaţii practice;

- acţiuni de autoinstrucţie, autoformare, autocontrol, autoevaluare şi autoreglaj

însoţite de fenomenul de feedback şi altele.

Strategiile didactice folosite în învăţământul supradotaţilor trebuie să

transforme, treptat, elevul şi studentul în subiect al educaţiei, iar pe profesor într-o măsură

sporită, într-un consultant, oferindu-le acestora autonomie în învăţare.

d) Curriculum pentru instruirea copiilor şi tinerilor supradotaţi

Pentru instruirea supradotaţilor este absolut necesar să se selecteze şi să se

pună în operă conţinuturi didactice de nivel ştiinţific ridicat, flexibil, mereu înnoit, în

pas cu cele mai noi cuceriri ştiinţifice, diferenţiat în funcţie de  particularităţile, interesele,

ritmurile de studiu şi nivelurilor de progres la învăţătură ale supradotaţilor, conţinuturi

obiectivate în planuri, programe şi manuale şcolare (universitare) specifice potenţialului

supradotaţilor.



107

În concluzie, concomitent cu crearea condiţiilor pentru un învăţământ al

elitelor, printre care şi profesori specializaţi pentru aceasta, este necesar ca aceasta să nu

ducă nici la desconsiderarea copiilor şi tinerilor din învăţământul obişnuit, nici la izolarea,

îngâmfarea şi ruperea de aspectele sociale a celor supradotaţi, ci învăţământul elitelor

trebuie să fie un model deosebit de instruire, care să influenţeze creşterea calităţii şi

eficienţei învăţământului obişnuit, realizarea înţelegerii, respectului, cooperării şi

ajutorului dintre copiii şi tinerii supradotaţi şi copiii şi tinerii majoritari din învăţământul

obişnuit, până la realizarea unui învăţământ al elitelor, instruirea specifică a supradotaţilor

trebuie realizată în mod flexibil, inteligent şi eficient în cadrul învăţământului obişnuit, cu

luarea în considerare a celor prezentate.
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 VI. INTEGRAREA – TRĂSĂTURĂ A PERSONALITĂŢII

6.L. NOŢIUNEA DE PERSONALITATE

Lecţia, celelalte forme de organizare a procesului de învăţământ nu pot fi

concepute fără un permanent dialog între profesor şi elevi.

După G.Leroy, un dialog este autentic “dacă fiecare personalitate se

angajează în întregime, se manifestă exprimându-şi cu sinceritate - pentru că se simte

aprobată - emoţiile, ideile, experienţele celorlalţi, pentru că doreşte să le înţeleagă, la

nevoie să-şi modifice atitudinile şi intenţiile, cooperând cu ceilalţi într-o căutare comună”

(25, p.9).

Personalitatea reprezintă o sinteză calitativă de procese şi însuşiri bio--

psiho-socio-culturale necesare efectuării diferitelor activităţi care-l solicită pe om în

cadrul raporturilor sale cu societatea în care trăieşte. Personalitatea este un sistem

dinamic care se înţelege şi se cunoaşte mai bine, raportat la o “realitate socială

distinctă”.

În procesul devenirii personalităţii, există câteva perioade sau momente

cruciale, care-şi pun amprenta asupra evoluţiei individului. Premisa acestora este perioada

trecerii de la viaţa intrauterină la viaţa extrauterină, când se destramă vechiul sistem de

raporturi ale individului; urmează apoi perioada apariţiei “eului” propriu, care poate fi

considerată prima naştere a personalităţii; individul personalizat îşi raportează critic şi

autocritic faptele; perioada şcolarizării poate crea greutăţi de adaptare şi integrare, greutăţi

reieşite din neconcordanţa dintre poziţia socială a elevului şi cea pe care ar dori el s-o

ocupe. Din contradicţia dintre statut - rolul atribuit copilului de mediul social şi statut -

rolul pe care el şi-l asumă, apar în această perioadă de vârstă anumite situaţii tensionate

care-şi pot pune amprenta asupra dezvoltării copilului; în fine, adolescenţa, perioada

“dialogului cu sine” când se cristalizează idealurile ca modele generalizate de acţiune şi se

pregătesc premisele unei bune integrări socio-profesionale.

Prin integrare se înţelege stabilirea unor raporturi de dependenţă şi

condiţionări reciproce între diferitele elemente constitutive ale vieţii psihice a individului

cu realitatea şi cerinţele mediului social. Problema integrării a declanşat multe cercetări în

ultima perioadă de timp (pedagogice, psihologice, sociologice etc.).
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6.1.1. ABORDAREA MULTIDISCIPLINARĂ A INTEGRĂRII

Preocupări susţinute în abordarea integrării sunt consemnate de evoluţia

ştiinţelor pedagogice. Printre acestea menţionăm observaţiile lui N.F.S.Grundtvig, ce aduc

precizarea că filosofia socială se însuşeşte în perioada dintre 18-28 ani, deci în perioada

maturizării şi integrării sociale.

 Învăţământul modern a pus un accent deosebit pe activitatea independentă a

şcolarului, promovând treptat afirmarea sa ca persoană care se educă şi se autoeducă. În

acest scop, metodele şi mijloacele de educaţie sunt după C.Narly, individuale, sociale şi

personalitare. În prima categorie, intră metodele care educă individualitatea în ceea ce are

specific; în a doua categorie, metodele care au ca obiectiv integrarea socială, formarea în

spiritul de grup şi echipă, şi în cele personalitare metodele cu caracter complex, ce îmbină

procedeele integrative, cu cele ale muncii şi activităţii de unul singur. Aceste metode

complexe de îmbinare a celor individualizatoare cu cele integrative, într-o societate privită

static, sunt denumite “personalitare”, întrucât în concepţia pedagogică a lui C.Narly,

personalitatea este definită ca maximum de dezvoltare a originalităţii individuale în

armonie productivă cu mediul social dat (31).

R.Linton, comentând realizarea aptitudinilor, conchide că: “Procesul

formării personalităţii pare să fie în special un proces de integrare a experienţei. La rândul

ei, această experienţă rezultă din interacţiunea individului cu mediul său. Deci chiar şi

medii identice, în cazul în care ele ar exista, vor furniza, unor indivizi diferiţi, experienţe

diferite şi vor duce la formarea unor personalităţi diferite” .

R.H.Marshal analizând relaţiile dintre experienţa umană şi utilizarea

limbajului la copii, arată că integrarea diferitelor relaţii mutuale la nivelul personalităţii

este selectivă şi dinamică; unele relaţii îşi pierd la un moment dat din semnificaţie, dând

prioritate altor interacţiuni personale. La vârstele timpurii, în genere, datorită încă a unor

contacte sociale, spontane şi neevoluate ale copilului, bazate prioritar pe reacţii de apărare,

se impun relaţii agresive şi de evitare a vârstnicilor. Ulterior, pe măsura diversificării

acestora, domină contactele sociale pozitive şi de căutare a relaţiilor cu cei de aceeaşi

vârstă, facilitând procesul de integrare socială

Prin termenul de integrare se încearcă uneori a se preciza scopul acţiunii

culturale cu grupurile. În felul acesta se explică într-un mod neştiinţific fenomenul

coeziunii sociale, deoarece integrarea socială nu trebuie concepută în sens de conformism,
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de nivelare, de înăbuşire a forţelor originale creatoare ale indivizilor, ci ea are în vedere

caracterul activ, liber, creator al acestora.

Problemele individuale sunt conexate de cele ale integrării. Aceasta cu atât

mai evident într-o societate în care înmulţirea stilurilor de viată asaltează însăşi capacitatea

de a menţine integritatea eului. Când diversitatea se conjugă cu tranzienţa şi noutatea,

societatea se află într-un curs accelerat spre o criză istorică de adaptare (45, p.306-307).

Cu rol de integratori sunt consemnate de A.Toffler elemente din mozaicul

societăţii americane ca: noua orânduire socială, “căsuţa de bun-venit”, persoane cu status

de “integratori” neoficiali în comunitate, legăturile cu noii vecini, organizaţiile locale,

organizarea modulară sau celulară, ultima manifestându-se de-a lungul întregii serii de

integrări sociale. Fiecare societate, declară autorul, începând de la grupul primitiv şi până

la statul modern, este de fapt un agregat organizat de grupuri mici organizate. Cu excepţia

unor perioade întâmplătoare de dezintegrare şi tulburare trecătoare, acest principiu

organizatoric poate fi constatat chiar şi în cele mai complexe societăţi moderne (idem,

p.113-114 şi p. 285). Ambele procese transformatoare din economia ţării noastre au

generat o serie de schimbări în munca oamenilor, în relaţiile sociale şi în modul de viată,

care se reflectă şi în formarea personalităţii, ridicând noi aspecte la unele întrebări privind

problemele adaptării morfofiziologice, integrării psiho-sociale, concomitent cu formarea

personalităţii.

O cercetare comparativă a opiniilor cu referire la problema în discuţie, oferă

înţelegerea modurilor de integrare ce pot fi concepute şi ca modele de lucru pentru

schimbări sociale precum şi a condiţionărilor şi influenţelor reciproce dintre diversele

planuri ale integrării. La elucidarea acestora, cercetările concrete îşi pot aduce un real aport

prin analizarea influenţelor şi condiţionărilor constante şi de durată ce afectează diferenţiat

toate tipurile şi formele integrării.

Dintre tipurile de integrare, în literatura psiho-sociologică este citată şi

acceptată des, tipologia elaborată de W.Landerker. Pornind de la ideea că cea mai mică

unitate a unui grup sunt normele sociale pe de o parte, persoanele şi comportamentul lor pe

de altă parte, Landerker a stabilit următoarele tipuri ale integrării:

a) culturală sau concordanţa între normele unei culturi;

b) normativă sau conformitatea conduitei cu normele;

c) comunicativă sau schimbul de semnificaţii în grup cu ajutorul mijloacelor

simbolice;



111

d) funcţională sau interdependenţa datorită schimbărilor de servicii(23,

p.37-48).

Întrucât orice structură organizată comportă aceste trei realităţi

fundamentale - reguli, valori şi semne - ea comportă deci şi cele patru forme de integrare.

Integrarea culturală exprimă concordanţa dintre normele unui sistem

cultural.

Integrarea normativă exprimă însuşirea normelor de către indivizi şi

manifestarea acestora în comportamentul lor. Fundamentul acestui tip de integrare care

variază în funcţie de gradul acordului între comportament şi norme este orientarea către

valorile comune. Rezultă în acest fel că integrarea normativă are un caracter şi o

condiţionare preponderent sociologică în sensul că are în atenţie comunităţile, structurile,

instituţiile, sistemul de valori şi norme sociale supra-individuale.

Tipurile comunicativă şi funcţională, având o determinare socială, obiectivă,

ce ţine de contextul social şi instituţional au şi o condiţionare psihosocială; în procesele

comunicative sunt angajaţi simultan individul concret cu caracteristicile sale psihice şi

mediul social concret cu particularităţile sale active. Efectele psihosociale apar pregnant

sub aspectul unor indici pozitivi: consensul, spiritul de cooperare, stimulare, participarea,

afinitatea etc., sau prin cei negativi; conflictul, izolarea, respingerea, antagonismele,

prejudecăţile, care ar putea avea funcţionalitatea unor frâne în procesul de integrare ca

atare; prin integrare comunicativă poate fi desemnat procesul de împrăştiere şi transmitere

prin mijloacele simbolice a modelelor normative între membrii grupului social.  Prin

integrare funcţională se exprimă interdependenţa de pretenţii, aşteptări şi acte manifeste ce

rezultă din diviziunea muncii.

Ca mijloc de interpretare a acestui fenomen social, soluţia propusă de

Landerker vădeşte o abordare simplistă care nu ţine seama de teoria sistemelor. Ea nu oferă

un cadru metodologic capabil să explice comportamentele social-umane din punct de

vedere structural şi funcţional.

Plecând de la accepţiunea sistemică a socialului considerăm integrarea ca

pluridimensională şi definibilă ca tip global de proces numai la nivelul analizei formale.

Astfel, integrarea socială este specifică sistemului social parţial şi se raportează la familie,

grupul şi colectivitatea socială, categoria şi clasa socială, comunitatea naţională,

colectivitatea urbană sau rurală. Integrarea social-economică emană din funcţionalitatea

sistemului economic şi are în atenţie perspectiva profesională, natura muncii şi eficienţa

colectivelor de muncă. Integrarea social-politică este imanentă sistemului politic. Sistemul
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integrator politic include relaţiile politice, instituţiile şi mişcările politice, conştiinţa

politică. Printre elementele procesului se află persoane, grupuri, categorii, clase,

naţionalităţi, inclusiv organizaţiile acestora. Sistemului social-spiritual (al vieţii culturale)

îi este proprie integrarea în specificul spiritual, artistic, ştiinţific al unei comunităţi.

Astfel, integrarea apare ca rezultantă a ansamblului de relaţii şi funcţii care

se stabilesc între sistemele sociale parţiale, contribuind la funcţionarea eficientă a

sistemului social global. Mai toate lucrările consacrate acestui proces au în centrul atenţiei

lor tineretul, datorită faptului că formarea omului în concordanţă cu cerinţele noi ale

condiţiilor de existenţă şi cu funcţia sa în cadrul sistemului social, este o problemă de

integrare socială în sens larg.

Timpul pe care îl petrece tineretul în şcoală s-a mărit, modificând calitativ

unele raporturi fundamentale în cadrul şcolii, producând deplasări în structura tineretului,

eventuale neconcordanţe între dorinţele acestuia şi posibilităţile reale şi obiective de

integrare socială. Este vorba de soluţionarea optimă a problematicii integrării prin

considerarea discordanţelor între cerinţele instruirii şi formării, ce impun o prelungire a

şcolarizării şi dorinţa unor categorii de tineri de a se integra mai repede, a unor distorsiuni

ce apar uneori în raporturile dintre generaţii manifestate în cea mai mare măsură la nivel

comportamental sau a insuficienţei orientări sociale a tineretului spre instituţii adecvate de

învăţământ şi pregătire profesională.

În vederea depăşirii pregătirii insuficiente a tineretului au fost luate măsuri

de perfecţionare a procesului instructiv-educativ, ceea ce contribuie la o creştere a

interesului pentru afirmarea prin studiu şi apoi prin muncă. O integrare socială reală,

eficientă, solicită o pregătire capabilă să răspundă solicitărilor schimbătoare ale muncii şi

pentru care diferitele funcţii sociale sunt etape succesive ale activităţii.

Adevărata integrare a omului într-o colectivitate se situează la nivelul

atitudinilor sociale şi prin corelaţie la nivelul ierarhiilor de valori de care el se ataşează.

Integrarea individului este recunoscută de alţii în măsura în care comportamentul său

permite să se deceleze în el atitudini şi opinii faţă de lucruri, de alţi oameni, de opiniile şi

comportamentele lor suficient de conforme cu ceea ce se aşteaptă de la el în împrejurările

în care se află.

Pe parcursul integrării indivizilor într-o societate dată prin intermediul

variatelor grupuri sociale pot fi distinse, stadial, învăţarea modului social de existenţă prin

asimilarea unor norme de conduită, valori, culturi sau subculturi caracteristice grupurilor

sociale sau societăţii şi procesul de pregătire, de formare a insului prin educaţie, instruire,
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experienţă în vederea adaptării sau readaptării cerinţelor vieţii sociale şi politice în

schimbare.

Abordarea pluridisciplinară a integrării, impune operarea distincţiei între

stare şi proces.

Sub aspectul procesului de interacţiune, trebuie analizaţi parametrii ce

contribuie la realizarea lui; factorul integrat (cine se integrează): sistemul integrator (în ce

se integrează); motivaţia (de ce se integrează); şi condiţionarea procesului (cum se

realizează integrarea).

Notând cu (a) - factorul integrat şi cu (A) - sistemul integrator putem

observa, în unele studii privitoare la integrarea tineretului fie neglijarea urmăririi sensului

Af(a), respectiv a schimbărilor ce se impun în cadrul sistemului integrator în funcţie de

caracteristicile factorului integrat, fie subordonarea sa faţă de sensul [af(a)], respectiv a

schimbărilor ce se impun în cadrul factorului integrat în funcţie de cerinţele sistemului

integrator.

Dacă în cadrul sistemului integrator (A) se urmăresc procesualităţi acestea

decurg din legităţile interne şi nu (aşa cum se produce fenomenul în realitatea sa complexă)

din interrelaţia acestor modificări cu cele ce apar ca urmare a raportului cu factorul ce se

integrează (a). Formula preferabilă preconizată de O.Bădina şi F.Mahler este af[Af(a)],

integrarea fiind astfel înţeleasă ca o structură dinamică, în care factorii se află în corelaţie

biunivocă.

Direcţia principală de acţiune a sistemului integrator este aceea de a asimila

şi a încorpora în structura sa proprie sistemul integrant. Acesta din urmă acţionează în

sensul acomodării sale la cerinţele de ordin structural şi funcţional ale sistemului

integrator. Sensul real al noţiunii pusă în discuţie poate fi desprins numai cu condiţia ca

modificărilor factorului care se integrează să i se coreleze - într-o concepţie dinamică -

schimbările necesare ale sistemului ce integrează. De asemenea, prin prisma cerinţei

ergonomiei ca adaptării omului la activitate să-i corespundă şi adaptarea activităţii la om,

apare ca firească şi absolut necesară înţelegerea faptului că optimizarea acţiunii de

integrare depinde de:

a) capacitatea factorului ce se integrează de a se modifica în funcţie de

condiţiile sistemului în care urmează să se integreze;

b) capacitatea sistemului de a se modifica la rândul sau pentru a oferi

condiţii cât mai bune de integrare.
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“A Dictionary of the Social Science” înscrie între accepţiile sociologice ale

integrării, “procesul prin care, condiţia în care şi treapta la care se realizează adaptarea la

schimbările situaţiei înconjurătoare”. Din punct de vedere teoretic, aşadar, factorul ce se

integrează (a) urmăreşte de exemplu, în ceea ce priveşte pregătirea, calificarea şi ulterior

perfecţionarea participării, ridicarea orizontului de cunoaştere, de informare, inclusiv

concordanţa cu cerinţele sistemului integrator (A). Pregătirea şi performanţele sale trebuie

să corespundă cerinţelor locului de muncă şi vieţii activităţii organizaţiei respective, să ţină

pasul perfecţionărilor continue, exigenţelor tot mai mari. Dar în acelaşi timp sistemul

integrator (A) trebuie să ţină seama de datele reale ale factorilor pe care îi integrează (a) şi

să se modifice în vederea creării condiţiilor necesare bunei lor integrări, ţinând seama de

dinamica sistemului social (x). În felul acesta formula ecuaţiei ar putea fi [af[Af(a)]]x.

Factorul care se integrează (a) nu rămâne identic cu sine, ci se modifică,

devenind (a'); de asemenea sistemul integrator (A), care este un ansamblu de condiţii

obiective, un sistem de valori, norme, principii de acţiune, în care se desfăşoară activitatea,

munca şi viaţa individului suportă schimbări. În măsura în care a->a', A->A', x->x',

configuraţia acestui ciclu ar fi următoarea:

[af[Af(a)]]x->[a'f[A'f(a')]]x'

Implicaţia propusă traduce grafic faptul că integrarea este un proces deschis

şi de durată ce se consumă între realităţii dinamice ce cunosc continue schimbări şi

prefaceri.

Procesul complex şi contradictoriu al integrării este însoţit şi de elemente

disfuncţionale, iar evoluţia sa nu este rectilinie, uniformă. Caracteristicile lui depind în

mod hotărâtor de structura şi interacţiunea sistemului integrant şi cel integrator.

Capacitatea de integrare, rapiditatea şi profunzimea sa sunt condiţionate de caracteristicile

esenţiale ale celor două sisteme. Pentru mediul integrator:

a) Coeziunea, forţa de integrare şi stabilitatea sa;

b) Ansamblul normelor şi valorilor culturale şi raportul acestora  cu

tendinţele progresului social;

a) Receptivitatea faţă de elementele noi, caracterul închis sau dimpotrivă,

deschis, transformator, orientarea spre tradiţie sau progres, îmbinarea

acestora etc.

Pentru sistemul integrant:

a) Mărimea şi structura sa (indivizi, grupuri şi colectivităţi sociale de diferite

dimensiuni etc.;



115

b) Caracterul omogen, unitar sau eterogen;

c) Nivelul său socio-cultural şi comparaţia cu cel al sistemului integrator;

d) Caracterul spontan, liber, dirijat sau forţat al integrării în noul sistem integrativ.

Capacitatea sistemului de a se modifica pentru a oferi condiţii mai bune de integrare, nu se

realizează de la sine, ci numai prin participarea efectivă a individului în care domină

interesul uman al personalităţii şi al comunităţii din care face parte.

Integrarea omului în societate se poate realiza la nivele şi grade diferite. Gradul de

integrare poate deveni la un moment dat o trăsătură de bază a personalităţii şi un criteriu de

verificare a tipurilor de personalitate. Se pot evidenţia trei tipuri principale de personalitate

(7, p.l56):

a) Personalităţi puternic integrate: pe o bază motivaţională largă şi cu scopuri majore,

personalitatea omului genial, a savantului, a eruditului care-şi subordonează însuşirile bio-

psihice şi psihosociale ce-i alcătuiesc personalitatea, unor interese majore (sociale) şi pe o

bază motivaţională îngustă, personalitatea avarului, misoginului etc.

b) Personalităţi cu un grad mediu de integrare, în care se includ majoritatea oamenilor;

c) Personalităţi slab integrate, inadaptabile.

Rezultă din cele prezentate că există mai multe modalităţi de tratare a tipurilor de

personalitate (peste 50 de definiţii). Din acestea rezultă trei direcţii principale:

a) O viziune statică asupra personalităţii, care este definită prin elementele ei stabile, prin

ceea ce indivizii manifestă permanent în ei;

b) Teoriile dinamice care explică personalitatea prin structurile ei active, motivele şi forţele

interioare ale individului;

c)Teoria tipurilor constituţionale de personalitate, care are la

bază considerente de ordin somatic.

6. 2. Particularităţi ale personalităţii profesorului

Ce particularităţi apar în caracterizarea noţiunii de personalitate a profesorului? Ce calităţi

generale şi speciale trebuie să deţină acesta? Care este şi care poate fi locul şi rolul

profesorului în relaţiile sale cu elevii?

Iată câteva întrebări care se pun atunci când se face referire la personalitatea profesorului,

la locul şi rolul lui în cadrul procesului de învăţământ. Comparativ cu alţi factori care

intervin în procesul de învăţământ, personalitatea profesorului se situează în primul plan.
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Rolul profesorului este acela de a selecta şi organiza informaţiile ce vor fi asimilate de

elev, de a comunica inteligibil şi argumentat aceste informaţii, de a orienta şi încuraja

elevii, de a stabili cauzele unor eventuale insuccese după evaluarea rezultatelor şi de a-i

ajuta pe elevi să le înlăture etc.

Un asemenea tip de comportament didactic solicită mai multe aptitudini didactice,

educative, organizatorice şi tehnice precum şi anumite calităţi: informaţii de specialitate,

psihopedagogice şi metodice aduse la zi, inteligenţa creativă, atenţie distributivă în clasă,

exigenţă echilibrată, spirit de cooperare, respect faţă de elev, interes pentru instruirea

acestuia, conştiinciozitate, perseverenţă, răbdare, echilibru psihic, fluenţa vorbirii,

flexibilitatea gândirii, originalitate în stilul de predare-învăţare, autocontrol, spirit critic şi

de observare, dragoste faţă de copii, înţelegere, umor, transpoziţie, calm, onestitate, spirit

de justiţie în notarea şi rezolvarea unor situaţii conflictuale (43, p.135).

În conturarea imaginii ideale de viaţă şi comportare, elevul se fixează adeseori asupra

profesorului său, imitându-l. Nu întâmplător personalitatea şi atitudinile profesorului,

valorile morale şi sociale pe care le întruchipează profesorul, devin deseori modele de viaţă

pentru elevi şi studenţi.

Sondaje de opinie efectuate anual în rândul studenţilor Universităţii de Ştiinţe Agricole a

Banatului confirmă această afirmaţie: profesorul reprezintă alături de părinţi - cu

diferenţieri în funcţie de anul de studiu, sex sau provenienţa socială - modelul de viaţă pe

care aceştia ar dori să-l urmeze.

În literatura de specialitate referitoare la eficienţa profesorului se semnalează lipsa unor

criterii unanime care să stea la baza aprecierii şi verificării aptitudinilor practice ale

acestuia. Ca şi în cazul altor profesii (în care monografiile alcătuite pe baza observării,

interviului, chestionării, descrierii activităţilor etc. încearcă să prezinte însuşirile unei

profesiuni, disfuncţii ale integrării etc.) şi pentru profesia de cadru didactic s-a încercat

punerea în evidenţă a unor aptitudini pedagogice.

V.Ţîrcovnicu menţionează metoda istorică - utilizarea unor opere literare care descriu

cadre didactice, biografii, memorii etc. (47p.131). Se mai face referire la o metodă

inductivă, aplicându-se profesorilor, părinţilor şi elevilor chestionare în care aceştia să

evidenţieze calitatea unui bun profesor sau una deductivă, plecându-se de la obiectivele

educaţionale şi ajungând la însuşirile profesorului. În anul 1948 profesorul Witty a folosit

37 000 de scrisori ale unor foşti elevi care indicau prin alegere, pe profesorii preferaţi, ce

au jucat un anumit rol în formaţia lor spirituală. Dintre trăsăturile cele mai frecvent

menţionate, amintim: atitudinea de cooperare democratică, amabilitatea şi consideraţia faţă
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de individ, răbdarea, interese largi, maniera plăcută de a se purta, corectitudinea şi

imparţialitatea simţul umorului, comportament constant, flexibilitate şi măiestrie

pedagogică în activitatea de predare.

Rezultatele din acest an (2001) ale sondajului de opinie realizat în rândul studenţilor de la

Universitatea de Ştiinţe Agricole a Banatului - anul III - referitoare la calităţile necesare

unui bun dascăl pot fi structurate astfel: modul de predare (30%), corectitudinea (30%),

simţul umorului (17%), exigenţa (7%), cultura generală (7%), iar dintre aspectele

“neagreate” de studenţi frecvenţa cea mai mare o au: “exigenţa exagerată necorelată cu un

mod de predare adecvat” (neadaptarea cunoştinţelor la particularităţile de vârstă)-58%,

“lipsa de sociabilitate”-42%, “stil monoton de predare”-33%, “lipsa de autoritate”-23%,

“irascibilitatea”-9%, “aroganţa”-7%, “lipsa simţului umorului”-5%, “incorectitudinea”-5%.

Desigur asemenea rezultate, ca şi alte scări de apreciere, de comparare, grafice etc. mai

mult sau mai puţin obiective, nu clarifică pe deplin problema.

Datorită caracterului deosebit de complex al muncii profesorului, apare necesară

creionarea unor funcţii impuse de realizarea dezideratelor care stau în faţa oricărui dascăl

şi anume aceea de a fi conducător al acţiunii educaţionale, specialist, persoană creativă,

omul dorit de elevi şi societate.

Ca şi în cazul aptitudinilor de conducător cu care profesia de cadru didactic are

similitudini, profesorul exercită o serie de funcţii în conducerea activităţii instructive:

organizează şi conduce lecţiile, exercită o funcţie de reglare şi optimizare a procesului de

instruire pe baza feedback-ului, o funcţie de optimizare a predării-învăţării; o funcţie

decizională în scopul optimizării, precum şi o funcţie de inovare a activităţii instructiv-

educative.

Calităţile şi aptitudinile în cea mai mare parte se formează în timpul pregătirii pentru

profesia didactică şi se perfecţionează pe parcursul practicării ei. De aceea, calităţile

dobândite prin pregătire şi care îi sunt necesare unui profesor sunt: pregătirea ştiinţifică de

specialitate, pregătirea psihopedagogică concretizată în posedarea unor cunoştinţe de

pedagogie şi didactica specialităţii, care, ca şi pregătirea profesională specifică, trebuie

perfecţionate în permanenţă; de asemenea, orice dascăl trebuie să deţină şi o pregătire de

cultură generală care ridică mult valoarea de model a profesorului de orice specialitate.

Acestor achiziţii dobândite prin pregătire, li se adaugă şi o serie de trăsături de caracter,

calităţi umane: umanismul, patriotismul, responsabilitatea socială, simţul datoriei,

comportament moral adecvat etc., precum şi calităţi de voinţă: capacitatea de a se impune

în faţa elevilor, mobilitate, adaptare rapidă la situaţii noi.
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Pe lângă calităţile însuşite prin pregătire şi cele din domeniul caracteriologic,

profesiunea de cadru didactic trebuie să se caracterizeze şi prin anumite particularităţi

morfo-funcţionale. Datorită efortului depus în munca cu mai mulţi copii, epuizării

nervoase şi consumului mare de energie, un temperament echilibrat şi o bună sănătate ar fi

alte însuşiri necesare desfăşurării în condiţii bune a activităţii didactice.

Însuşirile   intelectuale structurate în “aptitudinea pedagogică generală”  a oricărui profesor

sunt: inteligenţa, memoria, capacitatea de comunicare manifestată în bogăţia vocabularului,

asociaţii de idei, gândire logică, spirit de observaţie, atenţie concentrată dar şi distributivă,

dicţie bună etc. Există păreri care susţin că însuşirile intelectuale ale profesorului trebuie să

fie la cel mai înalt nivel. Altele, care par mai realiste (38 p.177) susţin că un intelect

normal, care este capabil să asimileze disciplinele universitare (atestate prin diploma de

absolvire) poate fi considerat corespunzător. Acestora trebuie să li se adauge însă (după

absolvirea facultăţii) o atitudine pozitivă faţă de domeniul specialităţii: interes, dorinţă de

perfecţionare etc. (idem).

Dotarea de excepţie din punct de vedere intelectual nu reprezintă o reuşită sigură, o

garanţie a succesului în activitatea didactică. Erudiţia nu este sinonimă cu măiestria

didactică. Educatorului îi sunt necesare şi însuşiri afective, structurate alături de alte

calităţi, în aptitudinea educaţională. Astfel, stabilirea unor relaţii socio-afective cu elevii,

sentimentele de afecţiune faţă de copil reprezintă o condiţie indispensabilă a dezvoltării

armonioase a acestuia. Dragostea faţă de elevi favorizează şi capacitatea empatică (situarea

pe poziţia celui căruia îi explici) precum şi capacitatea de a cunoaşte şi caracteriza elevii

cât mai bine. Tactul pedagogic, echilibrul sufletesc, stăpânirea de sine, spiritul de dreptate,

onestitatea, concordanţa dintre vorbă şi fapte, exemplul personal etc. sunt alte componente

ale aptitudinii educaţionale a profesorului. Referitor 1a exemplul personal, pe lângă

celelalte însuşiri amintite, considerăm că şi ţinuta cadrului didactic (îngrijit, ordonat, curat,

îmbrăcat corect etc.) poate avea pentru elevi valoare de model. De aici necesitatea unei

atenţii sporite şi faţă de aspectul “exterior” al dascălului.

Marin Stoica (1995) aduce în discuţie aptitudinea organizatorică ce cuprinde: capacitatea

de organizare a activităţii instructiv-educative, de informare şi luare a deciziilor, de

conducere a procesului didactic etc.; de asemenea, o aptitudine tehnică necesară

profesorului pentru a mânui şi întreţine instrumente, aparate de laborator; de activitate

practică, calculatoare şi tehnici audio-vizuale, sau pentru crearea de dispozitive

experimentale.
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Rezultă că un profesor bun nu mai poate fi considerat profesorul care mânuieşte cu

pricepere nişte metode şi forme clasice, imuabile de predare-învăţare, fără a fi receptiv la

nou.

Rezistenţa profesorului la rutină şi şablonism depinde de structura personalităţii sale

psihice, de mediul în care trăieşte precum şi de natura şi structura interrelaţiilor sociale de

la nivelul microgrupului sau grupului social în care îşi desfăşoară activitatea.

De aceea personalitatea cadrului didactic trebuie să fie creatoare, în competiţie permanentă

cu el însuşi şi cu alţii, să întruchipeze în sine calităţile unui bun specialist, a unui om de

înaltă cultură şi un “tehnician” abil în mânuirea complexei aparaturi a şcolii contemporane,

dar mai ales a “şcolii viitorului”. Datorită multiplelor mijloace tehnice de informare, copiii

pot ajunge mai repede la asimilarea de cunoştinţe noi decât profesorii; ei se simt “obligaţi”

să comunice ceea ce ştiu şi celorlalţi colegi şi intervin la lecţie potrivit, sau inoportun;

apare astfel un decalaj între ceea ce predă profesorul, între ceea ce apare în manuale sau

programa şcolară şi ceea ce ştiu ei. Curbele capacităţii de muncă, cele ale maturizării

psihologice sau biologice coboară sau urcă atingând nivele diferite, individualizează şi

îngreunează activitatea şcolară. De aceea, creativitatea profesorului este direct legată şi de

această situaţie, adică de posibilităţile oferite elevului de a-şi satisface curiozitatea

epistemică, de a-i oferi ceea ce el caută, ce-l interesează şi mai ales ceea ce i se potriveşte.

Acest lucru este posibil în condiţiile în care relaţia dintre profesor şi elev se transformă

într-un autentic dialog.

6. 3. Relaţiile profesor-elev

Plecând de la ideea enunţată anterior prefigurăm comunicarea dintre profesor şi elev ca un

dialog viu, eficient şi permanent desfăşurat sub auspiciile unei depline sincerităţi. Cuplul

educativ profesor-elev apare astfel angajat într-o multitudine de acţiuni bilaterale, pentru că

educaţia nu se mai poate face nici oferind totul, nici cerând sau impunând totul. De altfel,

relaţia profesor-elevi reprezintă o problemă cheie în istoria gândirii psihopedagogice care a

fost interpretată fie printr-o viziune “magistrocentristă”, fie într-una “pedocentristă”.

Prima punea accentul pe profesor, pe autocratismul acestuia (grecescul autos “însuşi” şi

kratos “putere”); profesorul fiind acela care dispune şi impune totul, elevul supunându-se

şi conformându-se dispoziţiilor acestuia. Ascultarea şi supunerea sunt consecinţele unei

relaţii cu caracter coercitiv exercitată de o persoană adultă asupra copilului. De cealaltă
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parte se situează “liberalismul pedagogic” concretizare a pedocentrismului. Copilul se

dezvoltă şi se manifestă spontan, fără nici o constrângere sau dirijare exterioară.

Aceste situaţii reprezintă de fapt două tendinţe extreme, care diminuează fiecare funcţiile

celor doi poli şi denaturează în ultimă instanţă relaţia didactică corectă. Cooperarea dintre

cei doi presupune un schimb reciproc de mesaje, un sens convergent activităţii pe care o

desfăşoară fiecare. Cooperarea devine eficientă numai în măsura în care profesorul dispune

de prestigiul şi autoritatea necesară exercitării rolului conducător în acest sens. Pe de altă

parte cerinţele sociale şi condiţiile psihopedagogice ale învăţării impun modificări şi în

status-ul elevului prin creşterea independenţei sale în activitate, prin adoptarea unei

atitudini active, prin existenţa unei motivaţii superioare, prin posibilităţile ce i se oferă de a

colabora nu numai cu profesorul, ci şi cu colegii. Considerarea elevilor ca făcând parte

dintr-un grup social îl conduce pe profesor la încurajarea relaţiilor interpersonale dintre

elevi. Astfel, alături de un “circuit vertical” (profesor-elevi) se realizează şi unul

“orizontal” (elevi-elevi) întrepătrunderea cărora reprezentând o caracteristică de bază a

relaţiei profesor-elevi în cadrul didacticii moderne.

Pe această matrice se poate grefa o a doua, cea a perspectivei psihosociale a relaţiei

profesor-elevi. În cadrul acesteia se disting: nivelul formal şi cel informal al relaţiei. În

cadrul nivelului formal sunt incluse aspectele rezultate în urma interacţiunii “oficiale”

dintre cei doi poli (faptul că profesorul are de îndeplinit anumite roluri - conducător al

procesului didactic, diriginte etc.). Nivelul informal cuprinde relaţiile interpersonale ce se

stabilesc la nivelul grupului pe baza unei predispoziţii afective care poate amplifica sau

micşora conlucrarea dintre profesor şi elevi. De fapt cele două niveluri funcţionează ca

două faţete inseparabile ale aceluiaşi proces; relaţiile interpersonale constituie fondul pe

care se manifestă cele oficiale, având un rol stimulator asupra lor, iar acestea din urmă

asigură cadrul necesar apariţiei şi manifestării primelor. Profesorul, ca factor conducător al

procesului instructiv-educativ, trebuie să imprime un sens convergent tuturor aspectelor ce

definesc relaţia în discuţie.

Aici intervine măiestria pedagogică şi tactul pedagogic.

6. 3.1. Măiestrie şi tact pedagogic

Măiestria pedagogică nu este sinonimă cu tehnica didactică, adică aptitudinea de a folosi

metodele şi procedeele didactice. Măiestria presupune realizarea a trei condiţii

fundamentale de ordin psihologic şi pedagogic; cunoaşterea de sine şi a elevului, dragostea

faţă de profesiune şi elevi, axată pe optimism pedagogic; capacitatea de a realiza în copil o
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valoare, o energie care la rândul ei să fie creatoare de alte valori culturale, materiale,

spirituale etc.

Cunoaşterea de sine este premisa realizării echilibrului între componenta intelectuală,

afectivă şi volitivă a conştiinţei, premisa asigurării obiectivităţii, a modestiei şi altor calităţi

indispensabile educatorului.

Cunoaşterea elevului (a clasei) se impune de asemenea cu necesitate deoarece acţiunea

educativă este un dialog viu şi permanent între profesor şi elev, atât din punct de vedere

intelectual, cât şi moral. Profesorul trebuie să se adapteze permanent la starea psihologică

mereu schimbătoare a clasei. Pentru o apreciere obiectivă e necesară cunoaşterea

motivaţiei psihologice a comportării elevului. Profesorul care nu are capacitatea empatică

(nu se transpune în situaţia altora, neânţelegând punctul lor de vedere) poate genera prin

atitudinea lui situaţii de ostilitate din partea elevilor, o “reacţie de apărare” care poate avea

consecinţe negative asupra profesorului, acesta sporindu-şi din nou acţiunile represive. Se

creează astfel un cerc vicios, generator al unui climat de neîncredere şi neînţelegere

reciprocă, care poate avea o durată lungă. Cuplul educativ profesor-elev poate fi unit prin

sentimentul de iubire al profesorului pentru copil.

Prin tact pedagogic se înţelege tocmai posibilitatea de a interveni asupra copilului, de a-l

influenţa cu grijă şi afecţiune, cu o anumită supleţe psihologică. Cu alte cuvinte, tactul

pedagogic înseamnă posedarea acelei capacităţi de a vedea în fiecare copil o fiinţă bio-

psiho-socio-culturală unică şi pe această bază de a-l educa în concordanţă cu

particularităţile sale. Pentru a putea aprecia just un elev trebuie cunoscute eforturile făcute

de el, sensibilitatea şi afectivitatea sa, condiţiile materiale, regimul de viaţă, sănătate etc.

Această cunoaştere duce la aplicarea unor măsuri diferite faţă de aceeaşi abatere efectuată

de mai mulţi elevi.

Se poate vorbi astfel de o deontologie pedagogică (didactică) care, ca şi în cazul altor

deontologii (medicală) cuprinde anumite principii pe care cadrele didactice trebuie să le

respecte (36). Respectarea unor asemenea norme ar exclude aşa numitele didactogenii,

comportamentele inadecvate muncii didactice care pot avea efecte negative asupra

dezvoltării personalităţii elevului (atitudini, gesturi, expresii necontrolate).

Revenind, putem preciza că tactul pedagogic şi implicit măiestria pedagogică implică

autocontrol, stăpânire de sine, sensibilitate, delicateţe, simţ al diferenţierii şi alte trăsături

care asigură prestigiul şi autoritatea dascălului. În literatura sociologică sunt descrise

tipurile de autoritate (P.Goguelin) coroborate cu sistemul de atitudini întocmit de Porter
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(decizie, evaluare, susţinere, interpretare, explorare, înţelegere). Acestea sunt

următoarele:

a) autoritatea absolută - căreia îi sunt proprii atitudinile de decizie şi evaluare. Are ca

variante:

· autoritatea autocratică (norma este şeful)

· autoritatea feudală (norma este şeful cu infaibilitatea propriei persoane)

· autoritatea birocratică (norma este reglementarea impersonală) - autoritate tehnocratică

(norma este conştiinţa şi abilitatea)

· autoritatea moralizatoare (cu centrare pe evaluare)

b) paternalismul

c) autoritatea de expert (atitudinea de interpretare)

d) autoritatea cooperativă (şeful informează, consultă şi ţine seama de ceilalţi)

e) autoritatea democratică (şeful munceşte cu grupul său şi manifestă atitudini de

informare, explorare şi înţelegere; el delegă puterea şi responsabilităţile;

f) autoritatea laissez-faire (şeful nu coordonează, se consideră “curea de transmisie”

de unde şi atitudinea aproape exclusivă de informare (37, p.161-162).

Stilul democratic este cel mai eficient, deoarece stimulează cooperarea, favorizează

folosirea procedeelor euristice, ridică performanţele, cultivă încrederea reciprocă,

solidaritatea şi responsabilitatea, generează schimbări pozitive în atitudinea şi

personalitatea elevilor. Adevărata autoritate se bazează pe prestigiul real al profesorului, pe

metodele şi pregătirea sa profesională, pe superioritatea sa morală, pe fermitate, integritate

etc.

6.4. Profesorul diriginte

Activitatea dirigintelui se înscrie între problemele complexe şi delicate ale practicii

educaţiei. Dirigintele este profesorul care asigură coordonarea efectivă a unei clase de

elevi, corelând influenţele exercitate asupra elevilor de către toţi ceilalţi factori educativi,

determinând un flux convergent al acestor acţiuni.

Profesorul diriginte, cunoscând clasa potenţează colectivul de elevi în vederea unei

activităţi şcolare fructuoase. De aceea şi sarcinile lui sunt mai multe decât a restului

profesorilor (urmăreşte modul în care elevii învaţă, participarea acestora la lecţii, rezultate

obţinute, pregătirea elevilor etc.); pentru aceasta participă la lecţii, consultă catalogul, îi
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ajută pe elevi în formarea şi dezvoltarea deprinderilor de muncă intelectuală, fixând pentru

dezbatere la orele de dirigenţie şi asemenea teme; urmăreşte frecvenţa elevilor din clasa

respectivă, motivează absenţele, fixează nota la purtare.

Observaţiile făcute de profesor în cadrul procesului de învăţământ, alte activităţi didactice,

extradidactice, se trec în carnetul dirigintelui. Caietul dirigintelui conţine:

a) informaţii generale (profesorii clasei respective, orarul, comitetul de părinţi etc.)

b) planificarea activităţii educative (plan anual ce conţine obiectivele educaţionale,

tematica orelor de dirigenţie, planul de colaborare cu familia etc.)

c) fişa de caracterizare a clasei, care se completează la încheierea anului şcolar şi care

cuprinde:

- numărul elevilor (băieţi şi fete) - elevi cu probleme de sănătate - situaţia clasei la

învăţătură

- elevi cu aptitudini speciale şi în ce domeniu

- cauzele insuccesului

- stilul muncii intelectuale al elevilor

- microgrupul

- leader-ii

- elevii izolaţi

- probleme de disciplină

- coeziune

- măsuri educative etc.

Datele strânse de profesorul diriginte pe parcursul câtorva ani îi folosesc unei caracterizări

complexe a fiecărui elev, în esenţa întocmirii fişei de observare şi caracterizare

psihopedagogice, acţiune care are o finalitate concretă legată de orientarea şcolar

profesională.

Fişa de observare şi caracterizare psihopedagogică a elevilor  1. Date generale

despre elev.

a) Date biografice: numele şi prenumele, clasa (anul), data şi locul naşterii, rută

profesională (şcoli unde a mai frecventat), motivul transferării, domiciliul actual (adresa).

b) Date privind mediul familial: domiciliul părinţilor, vârsta acestora, ocupaţia, locul de

muncă, condiţiile de viaţă şi de învăţat, structura familiei (normală, părinţi decedaţi,

divorţaţi, vitregi), fraţi. surori, bunici (ocupaţia acestora şi relaţiile cu elevul), atitudinea

părinţilor şi a celorlalţi membrii de familiei faţă de elev şi activitatea lui şcolară şi

extraşcolară, regimul educativ din interiorul familiei (autoritar, democratic, liberal) şi
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reacţia copilului faţă de acesta, relaţiile familiei cu şcoala, influenţe extrafamiliale (rude,

prieteni, vecini, cunoştinţe etc.), integrarea elevului în familie, aspecte contra-dictorii

manifestate în relaţiile cu părinţii, fraţii, bunicii.

c) Date medicale: dezvoltarea fizică generală (ex: în limitele normalului, tendinţe spre

dezvoltare fizică exactă, stagnare în dezvoltarea fizică), rezistenţa organismului, igiena

corpului, deficienţe fizice, senzoriale sau psihice, boli şi influenţa lor asupra situaţiei

şcolare, echilibrul endocrin etc.

2. Caracteristici ale activităţii şi conduitei elevului.

a) Activitatea şcolară: situaţia din anii anteriori (promovat - mediile generale şi notele la

purtare, corigent, repetent, rezultatele actuale la învăţătură precum şi cauzele care le-au

generat), motivele învăţării, stilul muncii intelectuale (învaţă sistematic, îşi întocmeşte

rezumate, scheme, grafice, îşi face singur temele, învaţă logic sau mecanic, motivele

învăţării etc., activitatea desfăşurată în cadrul diferitelor cercuri şcolare sau din afara şcolii

(domeniul şi rezultatele obţinute).

b) Conduita elevului: măsura în care manifestă interes, este atent şi participă la lecţii,

modul cum se încadrează în disciplina şcolară (punctual, liniştit, respectuos, supus etc.),

atitudinea faţă de colectivul clasei, faţă de profesori, integrarea în clasă şi cum este apreciat

de colegi (preferinţe, respingeri, indiferenţe etc.) şi de ce?

3. Particularităţi psihologice.

Atenţia (volum, stabilitate, concentrare, distributivitate).

Spiritul de observaţie (sesizarea esenţialului).

Gradul de reţinere şi reproducere a cunoştinţelor (memoria bună, foarte bună, slabă),

memorarea (logică, mecanică).

Gândirea (capacitatea de a înţelege, de a analiza şi rezolva problemele).

Imaginaţia elevului.

Capacitatea creativă.

Limbajul (frumos, greoi, sărăcăcios, corect sau nu). Temperamentul (sanguinic,

coleric, flegmatic, melancolic). Aptitudinile.

Trăsături de voinţă şi caracter.

Motivele, interesele şi afectivitatea elevului. Abateri disciplinare.

1. Concluzii şi recomandări educaţionale.

Aspecte pozitive - dominante ale personalităţii.

Aspecte negative.



125

Recomandări cu privire la stilul de învăţare şi trăsăturile de caracter. Orientarea

şcolară şi profesională.

Obiectele de studiu cu cele mai bune rezultate.

Rezultatele obţinute la concursuri, cercuri pe obiecte şi olimpiade. Inteligenţa (normală,

peste normal, sub normal).

Aptitudinile (în ce domeniu şi gradul de dezvoltare). Aspiraţiile profesionale: tip de şcoală,

domeniul de activitate. Dorinţele părinţilor.

Părerea şcolii (diriginte, profesor).

Aceste instrumente de cunoaştere a elevilor, de ameliorare sau optimizare a randamentului

şcolar şi de orientare şcolară şi profesională pot fi completate pe baza informaţiilor

obţinute de la elevi, din clasele respective, microgrupurile şcolare, profesori, familie.

Metodele de obţinere a lor sunt: examinarea psiho-medicală, observarea, convorbirea,

autobiografia, studiul produselor activităţii elevului, aprecierea obiectivă, autoaprecierea,

testul sociometric, experimentul, interviul, chestionarul, studiu de caz etc.

Profesorul diriginte poate interveni cu rezultate bune în educarea elevilor din clasa pe care

o conduce, utilizând fişele şcolare, planificând în orele de dirigenţie teme referitoare la

unele aspecte observate, colaborând cu profesorii care predau la clasa respectivă, cu

familiile elevilor, pentru cunoaşterea cât mai profundă a problemelor de educaţie şcolară.

La începutul anului şcolar (semestrului), dirigintele îşi întocmeşte planul anual (semestrial)

de activitate educativă, care cuprinde problemele educative specifice clasei, obiectivele

muncii, măsurile educative şi termenul de îndeplinire. În planul semestrial, dirigintele va

preciza şi temele ce urmează a fi dezbătute la orele de dirigenţie, care pot fi de diferite

tipuri: ore de dirigenţie destinate unor probleme organizatorice (managementul grupului

educat), ore privind probleme ale educaţiei intelectuale, morale, estetice, educaţiei fizice şi

sanitare, orientării şcolar-profesionale, educaţiei rutiere şi P.S.I., educaţiei pentru sănătate,

prin şi pentru cultură, educaţia pentru viaţa de familie, cunoaşterea psihopedagogică,

autocunoaşterea pentru dezvol-tarea carierei, U.N.E.S.C.O. şi problemele educaţiei,

educatorul animator şi formator, tineretul şi lupta împotriva violenţei, România în lume, ce

trebuie să ştim despre SIDA etc.

Orele de dirigenţie cer din partea dirigintelui cultură generală, imaginaţie, spirit

organizatoric şi un stil integrat în calitate de participant al grupului pe care îl îndrumă în

mod discret, stimulând dezbaterea problemelor şi găsirea soluţiilor.
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6. 5.   Probleme ale orientării şcolar - profesionale

După cum arătam, finalitatea concretă a fişei de caracterizare psihopedagogică îşi găseşte

câmp de manifestare în procesul de orientare şcolar-profesională.

În procesul orientării şcolar-profesionale sunt câţiva factori care acţionează asupra

tânărului, oferind puncte cardinale ale motivaţiei. Dintre aceştia un rol deosebit îl ocupă

familia, şcoala, cultura, grupul de prieteni.

Familia vehiculează norme culturale de la o generaţie la alta, dar trebuie precizat că ea

transmite civilizaţia unei categorii sociale, deci a unei părţi a societăţii.

De la primele clase şi până la învăţământul superior, şcoala contribuie la permanenta

umanizare a fiinţei umane, la socializarea ei reală prin cultivarea tradiţiilor umaniste.

Preocuparea pentru optimizarea procesului de învăţământ atât de caracteristică societăţii

noastre, include ambele laturi ale formării omului instruirea şi educarea lui.

J. Piaget abordând această problemă (35 p. 230-254), arată că educaţia este aceea care

socializează individul, societatea având un caracter esenţialmente educativ. Aceasta

deoarece individul nu se naşte social, ci el devine social în mod progresiv. Ceea ce face din

el un om social este tocmai procesul de socializare sau de “integrare în societate” a

copilului, realizat prin mecanismele educative, intelectuale, afective şi studiat de ceea ce el

numeşte “socializarea individului” care constituie procesul formativ central al societăţii

umane.

Părinţii împărtăşesc copiilor o zestre culturală constând în deprinderi, obiceiuri, limba

maternă, valori şi principii morale etc., care fac posibilă încadrarea în contextul relaţiilor

umane. Această transmitere de “cultură” prin educaţie dată la vârsta mică este atât de

importantă, încât H.H.Stahl o numeşte “naştere socială” prin care el înţelege transformarea

fiinţei vii în fiinţă socială (41).

În afara acestei zestre culturale, prin deprindere şi înfăţişare de modele practice de

comportament, societatea organizează şi învăţământul propriu zis, prin care elevii sunt

pregătiţi profesional şi cetăţenesc.

Profesorii, educatorii, pedagogii, instructorii au un rol important şi în cadrul activităţii de

orientare profesională, ei fiind aceia care în virtutea celor arătate până acum cunosc mai

bine preferinţele şi aptitudinile elevilor legate de structura emoţională, disponibilităţi

afective şi trăsături caracteriale, înclinaţii şi deprinderi, capacitatea reală de efort, idealurile

de viaţă, aşteptările elevilor etc. De  aceea ne raliem concepţiei ce acreditează poziţia

centrală a şcolii în contextul factorilor culturali ca principal element de modelare şi
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formare pentru o viaţă concretă, de formare a unor convingeri, atitudini şi comportamente,

a unor trăsături de voinţă şi caracter care pot fi întruchipate într-o personalitate activă,

animată de idealuri şi năzuinţe umaniste, capabilă de efort constructiv.

Realizarea concretă în şcoală a activităţilor de orientare şcolar-profesională are loc prin

acţiuni organizate şi desfăşurate de cadre didactice. Reuşita acestor acţiuni depinde de

cunoaşterea şi respectarea următoarelor principii:

· pregătirea psihologică a elevilor în vederea alegerii şcolii/profesiunii prin care

se urmăreşte prevenirea unor decalaje între ceea ce trebuie, ceea ce vrea şi ceea

ce poate să facă tânărul;

· valorificarea conţinutului învăţământului, a mijloacelor şi metodelor de predare,

reprezintă una din căile prin care se realizează în principal acţiunea de orientare

şcolar-profesională;

· autodezvoltarea şi autoorientarea afirmă rolul important al individului în

procesul orientării şcolare şi profesionale;

· realizarea acordului dintre particularităţile individuale ale elevilor şi cerinţele

psihofiziologice ale profesiunilor;

· colaborarea şcolii cu toţi factorii interesaţi;

· adecvarea pregătirii şi autopregătirii cu cerinţele progresului tehnic şi economic

al epocii

6. 5. 1. Metodele şi eficienţa orientării şcolare şi profesionale

Metodele de care şcoala se foloseşte în orientarea şcolară şi profesională sunt totodată

metodele didactice şi cele ale educaţiei, adaptate specificului acestei activităţi:

· conversaţia

· prelegerea

· demonstraţia

· problematizarea

· modelarea etc.

Lecţia, ora de dirigenţie, activităţile tehnico-productive, cercurile de elevi, sunt câteva

mijloace folosite de şcoală pentru a realiza orientarea şcolară şi profesională.

La acestea se mai adaugă diferite metode de expunere:

· conferinţe
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· referate

· autocaracterizări

· folosirea monografiilor profesionale

· lectura particulară

· analogia

· simularea

· asumarea de roluri etc.,

toate folosite pentru furnizarea unor informaţii utile despre profesiuni şi şcoli,

despre aptitudinile şi interesele elevilor.

Alegerea metodelor se face în funcţie de sarcina dominantă. Astfel, unele sunt

metodele utilizate când, de exemplu, pe prim plan se află nevoia cunoaşterii personalităţii

elevului:

· studierea rezultatelor la învăţătură

· testele

· convorbirile

· chestionarele

· vizitele la domiciliu

· observaţiile în cadrul diferitelor activităţi etc.

Există, de asemenea, o categorie de metode, mijloace şi procedee, a căror utilizare necesită

o pregătire de specialitate, care, deşi  nu pot fi uşor folosite de către educator, dar de care

orientarea şcolară şi profesională are nevoie. Între acestea se enumeră testele, probele de

lucru, probele de simulare, scările de apreciere, fişele, interviurile, chestionarele etc.

Eficienţa orientării şcolare şi profesionale se exprimă în relaţia de corespondenţă ce se

realizează între comanda socială şi oferta de răspuns, în armonizarea de fond între

diversele status-uri profesionale, preexistente şi rolul pe care în mod concret va reuşi să-l

joace individul integrat în viaţa profesională.

Pentru subiect, cel mai de preţ indicator al faptului că nu a greşit, deci al eficienţei

orientării şcolare şi profesionale îl constituie tonalitatea afectivă intens pozitivată şi

exprimată în satisfacţie şi pasiune. Aceasta se oglindeşte în cunoaşterea teoretică şi

practică a profesiunii, în însuşirea status-ului profesional şi îndeplinirea rolului pe care îl

are de realizat în sistemul de interrelaţii specifice locului de muncă.

CHESTIONAR
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Tema: Orientare şcolară şi profesională

Q. 1. Sex: B=1 F=2

Q.2. Media generală din anul precedent…….

Q.3. Limba maternă:

Q.4. Alte limbi vorbite:

4.1…… 4.2…… 4.3. ……..

Q.5. Date despre părinţi:

Pregătire şcolarăVârsta

1 -

4

cl.

5 –

8

cl.

Sc.

pro

f.

Lic

eu

Fac.

Profesiu

nea

Ocupaţia  Venit

lună

aprox.

Tatăl

Ma

ma

Q.6. Opţiune şcolară:

6.1. Elevi cl. VIII. 1. – nu continuă şcoala (se notează cu X)…………………..

      2. – şcoală profesională (profil)……………………………..

      3. – liceu (profil)………………………………………………

      4. – încă nu m-am hotărât (se notează cu X)………………….

6.2. Elevi cl. XI, 1. – nu continuă, îşi propune altceva (ce anume) ………………

         XII,  …………………………………………………………………

    2. – şcoală postliceală (profil) …………………………………

    3. – facultate (profil) …………………………………………..

    4. – facultate (rezervă, profil) ………………………………….

    5. - încă nu m-am hotărât (se notează cu X) …………………...
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Q.7. Opţiune profesională

7.1. încă nu  m-am hotărât (se notează X) ………………………………..

7.2. am optat pentru profesiunea …………………………………………

7.3. de ce această profesiune (motive) ………………………………….

……………………………………………………………………………

7.4. opţiune de rezervă …………………………………………………..

7.5. de ce această profesiune (motive) ……………………………………

…………………………………………………………………………….

Q. 8. Cine v a sfătuit în alegerea şcolii şi a profesiunii (se notează cu X în casetele

corespunzătoare; pot fi menţionate mai multe variante)

Alegerea Prieteni Nimeni Părinţii Şcoala Fraţi,

rude

Şcolii

Profesiu

nii

Q. 9.  Vă rugăm enumeraţi 1-3 profesiuni pe care le consideraţi ca fiind cele mai:

9.1. frumoase, atractive 1. ………………………………………………...

   2. ……………………………………………….

   3. ……………………………………………….

9.2. avantajoase din        1. ……………………………………………….

       punct de vedere        2. ……………………………………………….

       material                    3. ……………………………………………….

9.3. prestigioase în          1. ………………………………………………

       plan social                2. ……………………………………………….

3. ……………………………………………….

Date, informaţii privind şcoala unde se efectuează ancheta, obţinute în cadrul unor

interviuri cu: directorul, dirigintele clasei,(claselor) cuprinse în anchetă.

1. Prezentarea şcolii:

- profil …………………………..

- nr. clase ……………………….



131

- nr. elevi ……………………….

2. Dotarea şcolii (clădiri, înzestrare, probleme – pe baza aprecierii directorului, dirigintelui

etc.) …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

3. Preocupări ale şcolii pentru orientarea şcolară/profesională a elevilor:

- în cadrul şcolii:

- orele de dirigenţie (exemplificări) ……………………………………….

- alte ore (exemplificări) …………………………………………………

- discuţii cu părinţii (exemplificări) …………………………………….

- în afara şcolii (exemplificări) …………………………………………………..

- sprijin în această direcţie din partea inspectoratului etc. (exemplificări)……….

…………………………………………………………………………………….

4. Probleme, dificultăţi ale şcolii privind realizarea orientării şcolare/profesionale a

elevilor ………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………

5. Idem: proiecte, soluţii, forme etc. ce-şi propune şcoala în acest sens …….

…………………………………………………………………………………….

Observaţii ale celui/celei care a efectuat ancheta privind:

- desfăşurarea anchetei

- cooperarea din partea şcolii ………………………………………………

- cooperarea din partea elevilor …………………………………………….

- şcoala

- corpul didactic (în general şi în mod special preocupările privind orientarea

şcolară/profesională a elevilor) ………………………………..

………………………………………………………………………………...

- condiţiile generale ale şcolii ……………………………………………...

………………………………………………………………………………...

6.5.2. Particularităţile procesului pentru mediul rural
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Într-un sondaj de opinie efectuat pe această temă în rândul unui eşantion de 604 tineri din

mediul rural, şcoala, prin influenţa profesorilor se situează pe penultimul loc în ierarhia

răspunsurilor 1a, întrebarea “Cine v-a influenţa în alegerea meseriei?” (Localităţile în care

s-a efectuat cercetarea sunt: Ciacova, Lovrin, Recaş).

Tabel nr.l

Total Bărbaţi FemeiCine v-a

influen

ţat în

alegerea

meseriei

nr. % nr. % nr. %

Personal

Părinţii

Profesorii

Prietenii

Întâmplarea

Nu răspund

457

61

21

7

46

12

75,6

10,1

3,4

1,1

7,6

1,9

222

34

8

2

20

2

77,0

11,8

2,7

0,6

6,9

0,6

235

27

12

5

26

10

74,36

8,54

4,11

1,58

8,22

3,16

Total 604 100 288 100 306 100

Că activitatea de orientare şcolară nu realizează încă saltul calitativ atât de

necesar în concordanţa dintre preferinţe, aptitudini, structura emoţională, disponibilităţi

afective, trăsături caracteriale şi o prezentare realistă a avantajelor şi dezavantajelor, legate

de practicarea diferitelor profesiuni, informaţii exacte privind statutul acestora rezultă şi

din următoarea situaţie: o investigaţie făcută la 35 de elevi din clasa a VIII-a a Şcolii

generale din Lovrin, arată că opţiunile profesionale se structurează astfel:

Opţiuni profesionale (prima opţiune)

 Tabel V.1

Total Comerţ Agricul

-tură

Artă Medici

nă

Învăţă-

mânt

Sex

Nr

.

% Nr

.

% Nr

.

% Nr

.

% Nr

.

% Nr

.

%

B  15 10 9 60 1 6, 1 6, 2 13 2 13
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F

Am

bele

sexe

20

30

0

10

0

10

0

5

14

25

40

-

1

6

-

2,

85

5

6

5

25

,0

17

,4

6

8

,3

30

,3

22

,8

4

6

,3

20

,0

17

,1

Se observă că majoritatea băieţilor (60%) au optat pentru comerţ, fetele (30%) pentru

medicină, 20% pentru învăţământ şi 25% pentru artă.

Un singur băiat (6,6%) din totalul băieţilor şi 2,85% din totalul subiecţilor a optat pentru

agricultură. La întrebarea “Ce profesiune consideraţi că este mai importantă?”

răspunsurile pot fi grupate în felul următor:

Tabel V.2.

Meserii  Ingi

ner

con-

stru

ctor

Mec

anic

auto

Me

dic

Pro

feso

r

Arti

st

Avi

ator

Şof

er

Bij

utie

r

F  N

r

%

20

10

0

-

-

2

10

4

20

5

25

6

30

-

-

-

-

3

15

B  N

r

%

15

10

0

3

20

4

26,6

3

20

1

6,6

2

13,3

1

6,6

1

6,6

-

-

T

o

-

t

al

N

r

%

35

10

0

3

8,57

6

17,1

4

7

20

6

17,1

4

8

22,8

5

1

2,85

1

2,85

3

8,57
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Se observă că evantaiul meseriilor considerate cele mai frumoase, mai interesante este

relativ restrâns, elevii vizând mai mult meserii de genul: artist, medic, mecanic auto,

profesor, bijutier, inginer constructor. Nici o meserie specifică agriculturii (zootehnie,

medicină veterinară etc.) nu apare indicată.

Activitatea de orientare şcolară nu trebuie să neglijeze evidenţierea schimbărilor petrecute

în sistemul nostru social, la toate palierele, schimbările petrecute în satul şi în agricultura

noastră, noutăţile şi posibilităţile oferite de acestea în exercitarea unor meserii,

desconsiderate altădată sau a altora presupuse a fi specifice numai oraşului.

Dar aspectul prospectiv ce trebuie să caracterizeze învăţământul nostru nu are în vedere

numai problemele orientării profesionale, ci şi sporirea capacităţii de adaptare a viitorilor

“profesionişti” la noutatea permanentă, pentru a putea discerne tipul de evenimente ce vor

surveni. Deci, misiunea şcolii este şi aceea de a se selecţiona bunurile spirituale prin

înlăturarea celor ce au ajuns la uzură, de a le pune în evidenţă pe cele cu valoare

universală, cu valoare funcţională, de a evalua atent bunurile culturale, în special pe acelea

care permit tinerei generaţii o adaptare şi integrare optimă la situaţiile pe care le va trăi

când va intra în societate, şi care constituie concomitent puncte de reazem pentru noi

creaţii spirituale, mai ales pentru modelarea comportamentului lor pe plan social.

Rezultă că realizarea orientării profesionale a tineretului în mod conştient, prin stimularea

aptitudinilor proprii fiecăruia prin trezirea interesului pentru o activitate sau alta, este

instrumentul prin care societatea acţionează în procesul internalizării normelor şi valorilor

muncii, formarea conştiinţei profesionale a celor care-i reprezintă forţa de muncă de

perspectivă.

Multiplicarea şi diversificarea mijloacelor de informare asupra profesiunilor, monografiile

profesionale, rolul mass-media în difuzarea informaţiilor asupra specificului, dificultăţilor

şi avantajelor fiecărei activităţi sociale reprezintă elemente ale organizării sistemului de

informare la nivel naţional.

Debutul profesional are o importanţă deosebită în procesul integrării. Modul de desfăşurare

a încadrării în muncă a tânărului, contactul cu noul loc de muncă, atitudinea colegilor şi a

cadrelor de conducere pot ajuta sau frâna introducerea într-o nouă structură integrativă.

Dificultăţile perioadei de contact cu mediul de primire pot rezulta atât dintr-o atitudine

indiferentă a mediului, cât şi dintr-o poziţie greşită a tânărului. Uneori o atitudine

necorespunzătoare faţă de muncă, carenţe în socializare, susceptibilităţi, pot duce la

neînţelegeri şi chiar la greutăţi şi prelungiri ale momentului integrării. La aceasta se adaugă
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şi cauzele generate de modul în care sectoarele funcţionale ale unităţilor unde tinerii sunt

repartizaţi se ocupă de “asimilarea” lor în colectivele de muncă.

Rezultă că, realizarea integrării la un nivel înalt depinde şi de factorii organizaţionali şi

decizionali care pot contribui la facilitarea introducerii fiecărui om în specificul satului.

B % F % Tot

al

%

F.

bună

Bună

Proast

ă

Nu

răspun

d

182

44

16

46

63,1

9

15,2

7

5,55

15,9

7

185

45

17

69

58,5

4

14,2

4

5,37

21,8

3

367

89

33

115

60,7

6

14,7

3

5,46

19,0

3

Ce impresie v-

a lăsat primul

contact cu

meseria

dumneavoastr

ă?

Total 288 316 604

Debutul reuşit al integrării tinerilor din satele investigate, depăşirea unor situaţii de

disfuncţionalitate în această primă etapă a “acomodării”, după cum rezultă din tabelul de

mai sus, este condiţionată de mai mulţi factori, dintre care amintim:

· mediul social de provenienţă, modul de viaţă anterior integrării;

· orizontul cultural-ştiinţific, pregătirea profesională, concepţia despre viaţa satului şi

despre munca din agricultură;

· condiţiile existente la sate;

· caracteristicile şi însuşirile fizice, psihice, motivaţional-voloţionale ale tânărului;

· capacitatea organizatorică a factorilor de decizie etc.

După atitudinea tineretului care lucrează la sate, putem distinge o fază activă şi una pasivă

a integrării. Prima se formează pe baza convingerii tânărului asupra rolului agriculturii în

special, al satului în general şi a necesităţii participării sale ca element al acestui domeniu

important al economiei naţionale. Subordonarea şi executarea activităţii cu indiferenţă sau

pe baza constrângerii reprezintă aspectul de fond al fazei pasive. De la aceasta şi până la

neintegrare este o distanţă relativ redusă.
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Neintegrat este individul care pornind de la o subordonare şi o executare a activităţii cu

indiferenţă sau pe baza constrângerii, nu poate face faţă specificului muncii de la sate.

Această inadaptare poate genera dezintegrare cu consecinţe materiale şi spirituale, atât

pentru individ, cât şi pentru mediul de primire.

6.5.3. Rolul învăţământului agricol în pregătirea şi formarea forţei de muncă din

mediul rural

Trecerea agriculturii la economia de piaţă generează mutaţii profunde în satul românesc

contemporan, inclusiv în domeniul pregătirii forţei de muncă. Elaborarea unor noi

concepţii cu privire la amenajarea, dezvoltarea şi exploatarea mediului rural determină, şi

mai ales va determina apariţia a numeroase activităţi noi, obiective cu caracter economico-

social etc., ce vor impune o diversificare a forţei de muncă din mediul rural atât sub

aspectul profilului cât şi din punctul de vedere al pregătirii de specialitate.

În aceste condiţii cerinţele faţă de pregătirea forţei de muncă din mediul rural sunt

deosebite, un rol fundamental revenind în acest sens învăţământului, şcolilor de toate

gradele.

Noile planuri de învăţământ ale şcolilor primare, gimnaziale, liceale, postliceale,

universitare cuprind discipline care, prin unitatea şi interdependenţa dintre ele pot asigura

absolvenţilor o pregătire temeinică, complexă, cu un profil larg, cuprinzător, care să le

permită acestora o integrare rapidă în spaţiul economico-social şi cultural din mediul rural.

Astfel în învăţământul gimnazial sunt prevăzute începând din anul şcolar 1992/1993 ore de

“Educaţie tehnologică”. Fiecare şcoală propune în funcţie de mediul natural şi economic

specific zonei, module de discipline considerate a fi cele mai importante din punct de

vedere socio-economic (agricultura, zootehnie, legumicultură, meşteşuguri casnice şi

tradiţionale, tehnici de diferite tipuri, servicii etc.). Aceste discipline constituie suportul

teoretic şi practic al obiectivelor educaţionale informative şi formative pentru predarea

Educaţiei tehnologice din anii următori, dar şi pentru disciplinele de profil din liceele şi

şcolile profesionale iar mai târziu pentru universităţile agricole.
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În judeţul Timiş funcţionează patru unităţi de învăţământ denumite Grupuri şcolare

agricole, ce cuprind câte o şcoală profesională şi Liceul agricol propriu-zis în localităţile:

Timişoara, Lugoj, Ciacova, Orţişoara. În oraşele Jimbolia şi Sânicolaul Mare există

Grupuri şcolare industriale cu profil mecanic-agricol; de asemenea Grupul şcolar agricol

Timişoara are în componenţă o şcoală postliceală care pregăteşte tehnicieni pentru

controlul calităţii produselor agricole.

La acest nivel pregătirea de specialitate vizează domenii diverse: liceele au în vedere

specializări ca: agricultura, medicina veterinară, contabilitate-statistică, topografie etc., iar

şcolile profesionale pregătesc electricieni întreţinere, mecanici agricoli, lăcătuşi etc.

Necesităţii ca viitorii specialişti să dispună de cunoştinţe care să permită desfăşurarea la

standarde optime a activităţilor din noile structuri economico-sociale ale mediului rural, îi

răspunde şi noua structură a Universităţii de Ştiinţe Agricole a Banatului din Timişoara,

adaptată acestor condiţii noi. Există şase facultăţi cu profile specifice:

l) Facultatea de Agricultură cu specializările:

Agricultură, Ingineria şi protecţia mediului agricol, Biologie – Agricultură, Biotehnologii

agricole.

2) Facultatea de Horticultură cu specializările: Horticultură, Peisagistică, Silvicultură,

Inginerie genetică în agricultură.

3) Facultatea de Management agricol cu specializările: Iinginerie economică în

agricultură, Inginerie şi management agroturistic, Cadastru.

4) Facultatea de Medicină veterinară cu specializările: Medicină veterinară, Igienă şi

laborator veterinar (colegiu).

5) Facultatea de Tehnologia produselor agroalimentare cu specializarea Inginerie

alimentară

6) Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii cu specializările: Zootehnie, Piscicultură,

Biotehnologii agricole.

Cele şase facultăţi cu specializările proprii pregătesc specialişti care vor putea

desfăşura activităţi în cadrul Agenţiilor de Dezvoltare şi Amenajare rurală; de asemenea la

Direcţiile Agricole pentru Agricultură şi Alimentaţie din fiecare judeţ, în cadrul Ocoalelor

de pe lângă centrele comunale, pe lângă organele de stat din domeniul dezvoltării şi

amenajării rurale; în structurile organizaţionale agricole; în învăţământ şi cercetare: în

administraţia de stat, ca experţi în domeniul litigiilor generate de circulaţia juridică a

fondului funciar (vânzare, cumpărare, moştenire, separarea proprietăţilor etc.); în
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infrastructura spaţiului rural şi în echiparea tehnică a acesteia; turism rural; gestiunea şi

managementul exploataţiilor agricole: finanţarea şi creditarea activităţii din mediul rural; în

cadrul Direcţiilor sanitar-veterinare din judeţe; a circumscripţiilor sanitar-veterinare, din

comune; în pieţe la controlul calităţii produselor agricole etc.

Un posibil învăţământ pentru adulţii din mediul rural. Restructurarea activităţii

economice, fixarea ei pe coordonatele rentabilităţii, care aduce după sine apariţia unor noi

profesiuni impune o rapidă perfecţionare a pregătirii profesionale şi pentru adulţii

angrenaţi deja în activităţi economice rentabile.

Dar problemele cele mai importante sunt generate de cei care disponibilizaţi din industrie

se reîntorc în satele din care au plecat de o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp.

Pentru aceştia, în lume sunt organizate instituţii specializate denumite şcoli rurale (uneori

superioare; sau seminarii (exemplul scandinav). În America de Sud sunt Programe pentru

locuitorii satelor sau chiar Universităţi rurale. Toate aceste instituţii îşi propun să înveţe

“adulţii tineri” din comunităţile rurale ce înseamnă agricultura modernă, cum pot fi

conduse eficient afacerile agricole, cum pot fi îmbunătăţite soiurile de plante sau chiar cum

pot fi depanate aparatele electro-casnice etc.

Asemenea instituţii pot fi înfiinţate şi în satele româneşti. Aceasta cu atât mai mult cu cât

în domeniul educării adulţilor, istoria învăţământului românesc din perioada interbelică

deţine o serie de realizări de prestigiu: Şcoala superioară ţărănească de la Târgul Fierbinţi,

Universitatea ţărănească de la Ungureni-Botoşani precum şi Universitatea serală pentru

muncitori şi ţărani de la Poiana Câmpina etc.

Astfel de instituţii nu mai pot urma modul de organizare imaginat cândva de pedagogii şi

sociologii din perioada interbelică, după cum nu pot fi copii ale unor instituţii similare de

peste hotare. Ele trebuie să fie instituţii româneşti adecvate specificului nostru care să nu se

ocupe în exclusivitate de pregătirea agricolă, pentru că locuitorii satelor nu mai sunt doar

ţărani în sensul clasic al cuvântului, ci ei au devenit locuitori ai unor comunităţi în care

semnele civilizaţiei sunt în mod firesc prezente.

O asemenea instituţie rurală - Universitate sau Şcoală rurală deschisă care se adresează

locuitorilor cuprinşi între 18 şi 30 (35) ani nu va “construi” deci ţărani, ci va contribui la

formarea unui locuitor al satului, a unui om capabil să se bucure din plin de binefacerile

civilizaţiei, a unui om care să pornească către civilizaţie, de pe poziţia unui individ avizat

(în legislaţie agricolă, în contabilitate, în domeniul tehnicii etc.).
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Investigaţii de teren realizate într-un număr de localităţi rurale, au permis Institutului de

Ştiinţe ale Educaţiei să întocmească un tip de activitate “didactică” pe următoarele module

(39 p.44):

Modulul A:

Cunoştinţe profesional agrare: cunoştinţe de agricultură modernă, legumicultură,

pomicultură, viticultură, creşterea animalelor, apicultură, cunoaşterea legilor, contabilitate,

comerţ, cooperaţie.

Modulul B:

Cunoştinţe profesional tehnice: depanarea aparatelor electro-casnice, construcţii

gospodăreşti casnice, meserii tradiţionale.

Modulul C:

Cunoştinţe de cultură generală: istorie. geografie, ecologie, limba română, religie, folclor,

educaţie civică, educaţie sanitară.

Activităţile didactice din cadrul modulelor pot fi organizate de specialişti în domeniu:

ingineri agronomi, zootehnişti, medici veterinari şi umani, profesori, preoţi, învăţători.

Cursurile pot cuprinde o perioadă compactă - în lunile noiembrie, decembrie, ianuarie şi se

pot desfăşura în patru zile ale săptămânii (luni, marţi, miercuri, joi).

Această perioadă poate fi urmată de o a doua (în lunile februarie, martie, aprilie, mai) ce

cuprinde cursuri în două zile din săptămână. Aceste cursuri pot avea un caracter practic

mai pronunţat (adecvate sezonului: lucrări agricole, plantări, altoiri, îndiguiri, desecări,

conducere auto; de asemenea se pot realiza demonstraţii pentru construcţii gospodăreşti,

casnice (cu material de construcţie prezent în zonă).

La sfârşitul lunii mai, cursurile Universităţii / Şcolii rurale se vor finaliza prin obţinerea de

diplome.

Învăţământul pentru adulţii din mediul rural este o realitate. În tări ca Belgia, Anglia,

Danemarca, Norvegia, Irlanda, Polonia, Japonia, Israel, Brazilia, există legi, decrete sau

decizii care statuează un asemenea tip de educaţie. Acest lucru este posibil şi benefic şi în

ţara noastră prin colaborarea ministerelor şi organizaţiilor sociale interesate.
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