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Recompensele și pedepsele aplicate în grădiniță

  

 

Rezumat: Recompensele și pedepsele sunt modalități care trebuie să fie aplicate copilul într-un mod corect. Acest lucru este posibil, atunci când îl cunoaștem foarte bine

oferindu-i drept răsplată, lucruri care-i plac sau îl privăm de acestea atunci când greşeşte. 

  

Cuvinte cheie: comportament, atenție, laudă, recompenseă pedeapsă 

  

  

            Prin folosirea metodelor de învățare a educaţiei copilului, acesta începe să realizeze că există o legătură între modul în care se comportă şi consecinţele şi urmările

ce rezultă în urma comportamentului. 

            Jucându-se, copiii descoperă și dezvoltă un întreg repertoriu de comportamente; ele pot fi întărite sau slăbite prin reacţia pe care o au părinţii sau educatorii. 

            Noi, educatoarele, dorim din partea copiilor o comportare cât mai convenabilă și să nu facă acele lucruri considerate inacceptabile de către noi. Dar copiii se

deosebesc între ei. 

            Unii au un temperament mai energic – copiii obraznici, alţii sunt liniştiţi și calmi – copiii uşor de crescut. 

            O grupă de copii nu poate fi constituită doar din copii liniştiţi și din cauza aceasta procesul instructiv-educativ din grădinită devine dificil în situaţia în care într-o

grupă predomină copiii plini de energie – cu atât cu cât părinţii acordă mai puţin timp educaţiei propriilor copii (din motive diferite: locuinta prea mică, probleme financiare,

lipsa sprijinului unui partener, obligația de a avea grijă de alți membrii ai familiei lor) dar și timpul petrecut de copii prea mult în fața calculatorului, televizorului și telefonului. 

            În concepția lui Alfie Kohn, sala de grupă constituie spaţiul „pentru iubire necondiţionată, pentru sprijin, atenţie și încurajare”. 

            Trebuie să cunoaştem foarte bine copilul, pentru că numai aşa vom fi capabili să recompensăm sau să pedepsim copilul într-un mod corect, să-i oferim drept

răsplată lucruri care-i plac și să-l priveze pe acesta atunci când greşeşte. 

            Dacă vom fi receptivi la comportamentul pozitiv al copiilor şi nu uităm să-l lăudam de câte ori este cazul, copilul înţelege treptat că el merită acele laude. Un astfel

de copil îşi creează o imagine pozitivă despre sine însuşi. 

            Acordarea atenţiei pozitive este extrem de importantă și se poate acorda în mai multe feluri: mângâindu-l pe cap, făcându-i cu ochiul, arătându-i interes sau

bătându-l pe umăr. 

            O altă modalitate de a stimula un comportament dorit este îndrumarea pozitivă – fiind mai plăcută și te ajută să-ţi atingi mai repede scopul. Îndrumându-l pozitiv,

copilul capată o mai mare încredere în sine și această abilitate o folosesc frecvent mai ales la grupa mică unde mă lovesc de refuzul celor mici de a ţine creionul în mână. 

            Lucrurile bune pe care le fac copiii pot fi puse în valoare prin acordarea unor recompense, 

acordarea de stimulente (medalioane) copiilor care au răspunsuri corecte la întrebări dificile, sau duc la bun sfârşit o sarcină complexă. Totdeauna am avut în vedere şi

stimularea copiilor timizi, care nu au încredere în forţele proprii – care deşi nu au obţinut rezultate deosebite dar eu recompensez efortul și faptul că şi-a depaşit condiţia de

“copil timid”. 

            Lauda şi încurajarea sunt de multe ori practici mai “sănătoase” și au același efect ca şi recompensa materială. 

  

Alte modalitaţi de recompensă:

expunerea unei lucrări pentru a putea fi văzută de toţi părinţii;

să fie numit şeful   grupei cu responsabilitatea de a mă ajuta în distribuirea materialelor didactice;

să spun părinţilor despre meritele copilului lor;

să deseneze pe tablă ce dorește el;

să se aşeze primul la rând;

să fie cel care îi ajută în grupă pe cei mai lenţi;
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să ţină o jucărie pe masă;

să utilizeze leptopul;

să fie conducătorul unui joc din sala de clasă.

            Pentru a nu cădea în capcana recompenselor, acestea trebuie oferite pentru a modela comportamentul și educaţia copilului, nu pentru a-l determina în totalitate. 

            Recompensa nu trebuie promisă înaintea desfăşurării activităţii ci imediat după această activitate, explicându-i-se clar pentru ce anume este răsplătit.. 

            Prima modalitate eficientă de a reacționa atunci când copilul nu mă ascultă este stabilirea limitelor și regulilor iar această abilitate îmi oferă sprijin şi siguranţă.

Adesea copiii acceptă regulile dacă sunt clare şi pe înţelesul lor şi dacă sunt aplicate consecvent. 

            Este uşor să spunem “nu” şi să stabilim interdicţia dacă suntem consecvenţi şi impunem reguli clare. Adulţii sunt cei care impun regulile de aceea este important să

ţinem cont de nevoile şi posibilitaţile copiilor, să nu le cerem prea mult. Preferabil să-i lăsăm pe copii să contribuie şi ei pe cât posibil la stabilirea pedepselor. 

            Nu ignor niciodată comportamentul periculos. 

            Atunci când este vorba de un comportament pe care copiii nu îl pot controla sau când ei nu vor deloc să asculte, izolarea este o metodă eficientă de a-l determina

pe acesta să nu se mai 

comporte într-un anume fel. Izolarea este o formă extrem de puţin dăunătoare copilului -  dacă nu se întamplă de prea multe ori şi să nu dureze prea mult. 

            Confiscarea unui lucru care îi place copilului este o altă formă de pedeapsă.

 aducerea modificărilor în respectiva situaţie;

 copilul să fie lăsat să vadă şi să suporte consecinţele fireşti ale faptelor sale;

 răul pe care îl fac se transformă uneori în pedeapsă. În cazul acesta nu este nevoie să mai contribuim şi noi cu ceva.

            Pedeapsa nu trebuie aplicată din prima clipă. Întâi să i se spună ce a greşit şi, în acelaşi timp, să-i spună care era comportamentul corect în acea situaţie. 

            Una dintre strategiile de intervenţie cele mai controversate în planul managementului clasei de elevi pare a fi pedeapsa scolară. 

            Pedepsele erau apreciate ca remarcabile. Adepţii sentinţelor neactive aduc drept argument performanţele elevilor care, din teama de a nu fi pedepsiţi, îndeplinesc

sarcinile didactice. 

            Pedeapsa este o noţiune morală, conexată cu noţiunea de conştiinţă, de vină şi de ispăşire, precum şi un mijloc de dirijare, o strategie, un stimul cu acceptiuni triple:

dezavantaj;

mijloc de corecţie;

experienţă neplăcută.

            Pedeapsa aplicată de un cadru didactic care, în mod obișnuit, cultivă o distanță socio-afectivă semnificativă între el și preșcolar, va avea efecte minore, posibil

negative; aceeași pedeapsă utilizată de un cadru didactic care se impune în fața preșcolarilor prin respect, pregătire profesională și atașament are șanse de a se solda cu

efecte pozitive mai mari și va fi benefică pe o perioadă mare de timp. 

            Copilul va fi atenționat că, dacă fapta rea sau comportamentul inadecvat se va repeta, voi trece la aplicarea unei pedepse. De multe ori pedeapsa nu merge, sau

merge doar pentru o vreme. Este aproape imposibil să îți educi copilul fară să îl pedepsești. 

            

            În aplicarea pedepsei este important:

să o aplicăm imediat după ce am constatat fapta;

pedeapsa să se potrivească cu fapta;

să fim consecvenți:„FACEȚI CE SPUNEȚI, SPUNEȚI CE FACEȚI”.

          Pedepsele și recompensele nu constituie „CALEA REGALĂ” a instruirii disciplinei, ci elemente care pot (și trebuie) să fie puse sub semnul întrebării. 
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Educaţia pentru toţi – un drept fundamental

  

 

Rezumat: Educaţia pentru toţi  reprezintă un izvor de experienţe în învăţare atât pentru propria sa formare, cât şi pentru ceilalţi. Prin educaţie pentru toţi trebuie să se

creeze posibilitatea ca toate fiinţele umane, inclusiv cele cu dizabilităţi, să-şi dezvolte în întregime potenţialul, să aibă contribuţii în societate şi, mai presus de toate, să fie

valorizate, datorită diferenţelor lor.          Familiile şi şcoala trebuie să găsească modalităţi de a antrena copii cu cerinţe speciale la activităţi curente din viaţa cotidiană. 
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Cuvinte cheie: democratizare, egalitate, cauze, măsuri. 

  

          Democratizarea învăţământului a fost şi este un deziderat  permanent al societăţii contemporane. Procesul ca atare vizează perfecţiunea activităţii de conducere a

şcolii, la toate nivelurile sale, în mod special, în planul organizării structurilor necesare pentru egalizarea şanselor ale tuturor preşcolarilor şi şcolarilor. 

          Egalizarea şanselor de instruire este teoretic garantată în aproape toate ţările lumii, dar realizarea practică a acestui principiu generos continuă să rămână una din

cauzele de importanţă majoră ale reformelor. Conceptul de „egalitate” înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care democraţii secolului trecut le revendicau

cu entuziasm pentru toţi cetăţenii; ea înseamnă o egalitate reală a şanselor individuale de promovare socială, iar educaţia este insrumentul cel mai important în dezvoltarea la

maximum a acestor şanse. 

          În ştiinţele educaţiei, sintagma „educaţia pentru toţi”, introdusă la Conferinţa educaţiei de la Jomitien (Thailanda, 1990), reprezintă în acelaşi timp un concept  şi un

obiect. 

          Conceptul defineşte o pedagogie care acceptă şi valorizează, deopotrivă diferenţele dintre oameni surprinzând legătura dintre general şi particular, dintre universalitate

şi unicitate în acţiunea educativă. 

          Ca obiectiv, educaţia pentru toţi, desemnează ţelul unei educaţii cu adresabilitate maximă, care surprinde necesitatea adaptării strategiilor şi metodelor în aşa fel încât

nici un individ să nu rămână în afara acţiunii educaţionale. Se conturează tot mai mult ideea că fiecare individ reprezintă un izvor de experienţe în învăţare atât pentru

propria sa formare, cât şi pentru ceilalţi, ceea ce subliniază ideea că învăţarea este un proces complex ce implică interrelaţii şi experienţe comune ale educatului şi

educatorului. 

           Principiului democratic „societate pentru toţi” trebuie să i se asocieze cel de „educaţie pentru toţi”, ca expresie a drepturilor egale pentru toţi  componenţii

comunităţii. În prezent este promovată concepţia educării copiilor cu dizabilităţi laolaltă cu ceilalţi. Ea este sintetizată în sintagma „învăţământ integrat şi/ sau incluziv”,

concretizată în instituţionalizarea şcolarităţii subiecţilor cu cerinţe speciale  de educaţie împreună cu ceilalţi sau în structuri şcolare cât mai apropiate. 

          Principalul motiv pentru formarea şi educarea copiilor cu dizabilităţi în şcoli obişnuite este acela  de a spori oportunităţile de învăţare, prin interacţiune cu ceilalţi copii

şi de a stimula participarea acestor copii la viaţa comunităţii. 

          „Prin educaţie pentru toţi trebuie să se creeze posibilitatea ca toate fiinţele umane, inclusiv cele cu dizabilităţi, să-şi dezvolte în întregime potenţialul, să aibă

contribuţii în societate şi, mai presus de toate, să fie valorizate, datorită diferenţelor lor. În lumea contemporană, alcătuită  din diferenţe  de toate felurile, nu cei cu

dizabilităţi ci marea societate este cea care are nevoie de educaţie specială pentru a deveni o adevărată societate pentru toţi.” (Federico Mayor) 

         Conceptul de „Educaţie specială” semnifică, în cele mai multe cazuri, „educaţia persoanelor cu cerinţe speciale”, iar într-un sens mai restrâns, „educaţia persoanelor

aflate în dificultate”. Aceasta este o formă de educaţie adaptată modului de dezvoltare a copilului.  

         Deci, acest concept priveşte învăţământul special, adică educaţia subiecţilor cu deficienţe, handicapuri de natură intelectuală şi/ sau  senzorială. Copiii care au

deficienţe fizice, senzoriale sau intelectuale se pot confrunta cu multa dificultăţi de învăţare şi de participare la viaţa comunităţii. De exemplu, copii cu dizabilităţi datorită

unui accident, sau unor sechele de poliomelită, pentru că nu pot să meargă sau să urce scările, şansa de a participa la viaţa comunităţii sunt foarte puţine. Este posibil să se

ruşineze de corpul său, îi lipseşte încrederea şi încearcă să evite să se joace cu alţi copii. 

 O primă soluţie ar fi eliminarea deficienţei, dar dacă medical deficienţa respectivă nu se poate vindeca, atunci se poate acţiona în sensul de a schimba mediul pentru copil,

astfel încât efectul deficienţei să fie mai puţin evident. Multe din efectele deficienţelor se pot reduce în cazul în care copiilor li se oferă şansa de a interacţiona cu colegii şi

adulţii din comunitatea căruia îi aparţine, de a fi învăţaţi de părinţi şi profesori care să-i ajute să-şi însuşească noi abilităţi. Pe lângă nevoile fizice, copilul mai are şi alte nevoi

care sunt vitale pentru dezvoltarea lor emoţională şi mentală: nevoia de a se simţi ocrotit şi în siguranţă, nevoia de interacţiune şi stimulare. Comunicarea, jocul şi afecţiunea

sunt esenţiale pentru dezvoltarea fizică, mentală şi emoţională a copilului, iar familiile şi şcoala trebuie să găsească modalităţi de a antrena copiii cu cerinţe speciale la

activităţi curente din viaţa cotidiană. 

          Dintre toate dizabilităţile, cele intelectuale sunt cele mai frecvente. Cauzele acestora pot fi multiple: afecţiuni genetice, intrauterine, la naştere, accidente şi boli, cauze

psihosociale. Profesorii care lucrează cu aceşti copii vor lua măsuri de adaptare a copiilor în clasă, ocupându-se în activitatea de predare –învăţare în mod special de copilul

cu astfel de dizabilităţi. Profesorul  trebuie să-şi asume responsabilitatea pentru toţi elevii din clasă, chiar dacă există un ajutor suplimentar, pentru copii cu cerinţe speciale,

pe perioade limitate de timp într-un mod sau altul. Va fi încurajat, ajutat, sarcinile ce îi revin vor fi descompuse în etape. Copilul va lucra împreună cu alt coleg care îl va

ajuta în rezolvarea sarcinilor. 

          Valoarea educaţiei incluzive, pentru orice elev constă în faptul că este împreună şi poate să colaboreze cu alţi elevi. Profesorii au datoria de a încuraja acest lucru,

deoarece experienţa demonstrează că elevii cu cerinţe speciale pot fi izolaţi chiar şi atunci când se află în clase sau în şcoli. Ceilalţi copii trebuie să înţeleagă de ce unii colegi

de-ai lor nu pot vorbi, sau se comportă astfel. Diversitatea trebuie recunoscută şi respectată. 

Cel mai mare obstacol în faţa incluziunii este atitudinea negativă. Copii nu sunt obişnuiţi cu alţi copii care arată şi se comportă „altfel” decât ei. Părinţii îşi pot face probleme

privind „scăderea standardelor” copilului, dacă în clase obişnuite sunt incluşi şi copii cu dizabilităţi sau alte cerinţe speciale. Profesorii sunt cei care deţin instrumentele

formării unor atitudini pozitive ale părinţilor,   şi ale copiilor, dar şi ale celorlalte cadre didactice. 

          Sintagma „Educaţie pentru toţi” înseamnă educaţie pentru toţi copii, inclusiv cei cu dizabilităţi sau cei care provin din grupuri marginalizate ale societăţii. Educaţia

incluzivă apare, astfel , ca fiind un răspuns complex pe care pedagogia îl oferă şcolii care aspiră să realizeze o unitate în diverditate. În felul acesta ea militează pentru

respectul faţă de fiecare individ şi pentru recunoaştere diferenţelor drept principiu fundamental al realizării educaţiei de bază pentru toţi. 

           Educaţia pentru toţi şi pentru fiecare este o educaţie deschisă pentru toate persoanele, indiferent de vârstă, condiţie socială sau alte criterii, o educaţie flexibilă

adaptată şi adaptabilă necesităţilor specifice individuale, într-o societate deschisă, democratică care aşează  efectiv  omul, ca valoare supremă, în centru. 
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