
UN NOU PROGRAM DE FORMARE,

   O ALTĂ ŞANSĂ SPRE DEZVOLTARE ŞI SUCCES

Într-o lume în care schimbările se petrec rapid, iar diversitatea este din ce în ce mai mare,
necesitatea ca cetăţenii să fie activi, informaţi şi responsabili este mai pregnantă ca niciodată.
Rolul educaţiei în dezvoltarea unor astfel de cetăţeni este acum aproape universal recunoscut.
Abilitatea de a se implica în viaţa şi în problemele publice, în mod inteligent şi respo nsabil, se
formează în timp. Cu toate că anumite lucruri pot fi deprinse în mod neorganizat în cadrul
familiei, în societatea actuală acestea nu mai sunt suficiente pentru formarea cetăţenilor informaţi
şi competenţi, de care au nevoie democraţiile moderne  pentru a-şi asigura existenţa. Pentru
realizarea acestor lucruri un rol important revine educării caracterului.

Formarea caracterului este cea mai importantă învăţătură pe care o poate acumula un copil.
Trăsăturile de caracter valoroase transced diferenţele de vârstă, de poziţie socială. Rasă, religie,
educaţie, personalitate şi înfăţişare. Ascultarea, ordinea, sinceritatea, onestitatea, iertarea nu pot
fi învăţate ca o temă în clasă, o oră pe zi sau o zi pe lună, şi apoi uitate până la următoarea
predare. Fiecare situaţie ivită în viaţa şcolară poate fi o ocazie excelentă de a explica faptul că
fiecare copil este o persoană specială, cu un potenţial deosebit. Indiferent de capacităţi sau
înfăţişare, cu toţii au posibilitatea să-şi dezvolte trăsăturile de caracter valoroase. Focalizându-şi
preocuparea în fiecare zi pe formarea unor trăsături de caracter valoroase în făurirea unui
caracter bun, profesorii pot şlefui cu eficienţă motivaţiile  elevilor pentru întreaga viaţă.

A educa şi a „şlefui” caractere înseamnă a transforma copiii în cetăţeni responsabili din
punct de vedere moral, cu stăpânire de sine, disciplinaţi, umani, angajaţi social. Prin rezolvarea
de probleme, luarea de decizii, rezolvarea de conflicte, tinerii de toate vârstele pot să-şi dezvolte
un caracter moral. Importanţa formării caracterului rezultă din afirmaţii potrivit cărora:
caracterul este o modalitate în care o persoană ia decizii; caracterul determină atitudinile, vorbele
şi acţiunile cuiva; aproape orice problemă şi orice reuşită îşi  are originea în caracter.

Caracterul este ansamblul de trăsături ale omului care au ca note fundamentale
generalitatea şi stabilitatea, îi imprimă un mod propriu de reacţie în relaţiile cu ceilalţi oameni şi
îl determină să se conducă după anumite valori sociale.

Caracterul este motivaţia interioară de a face ce este bine, indiferent cât te -ar costa acest
lucru. Orice om din lume are şanse egale de a-şi forma caracterul, dezvoltând trăsături cum ar fi
corectitudinea, răbdarea sau loialitatea. Şcoala este chemată să-i înveţe pe tineri care sunt
valorile umane de bază ca cinste, bunătate, generozitate, iubire, curaj, libertate, spiritul dreptăţii,
egalitate şi respect.

Caracterul se dezvoltă pe toată durata de viaţă a individului. În şcoală trebuie să i se o fere
individului mediul propice pentru formarea trăsăturilor de caracter pozitive. Totuşi, caracterul se
formează în viaţa unui om prin deciziile luate clipă de clipă. Prin formarea caracterului, cadrele
didactice îşi pot ajuta elevii să-şi atingă potenţialul maxim. În şcoală ar trebui promovată o
cultură a caracterului, axată pe un obiectiv corect, urmând un program, lucrând împreună cu o
echipă.

Ca un răspuns direct la nevoile de formare ale cadrelor didactice – nivel preşcolar, primar,
gimnazial, liceal din instituţiile de învăţământ ale judeţului Tulcea,  în acest an şcolar echipa
C.C.D. Tulcea a acreditat un program de formare având ca tematică educarea caracterului.

„Educarea caracterului” urmăreşte formarea unor competenţe didactice şi educaţionale
pentru dezvoltarea caracterului la elevi prin orice tip de activitate didacti că curriculară şi extra-
curriculară.



Construit ca un program de formare lung (70 ore), cu 18 credite transferabile, modular,
programul abordează următoarea tematică:

- Locul caracterului în structura personalităţii umane
- Trăsături fundamentale de caracter
- Inteligenţa emoţională
Personalitatea este cea mai complexă şi adeseori cea mai dramatică realitate umană cu

care luăm contact şi pe care urmează să o influenţăm, s-o ameliorăm sau s-o schimbăm;
personalitatea reprezintă principalul ghid în modelarea concretă a omului.

În sistemul de personalitate, caracterul reprezintă latura relaţională şi valorică, fiind în
principal un ansamblu de atitudini-valori. Acesta se defineşte, în principal, prin valorile după
care subiectul se călăuzeşte, prin raporturile pe care le întreţine cu lumea şi cu propria fiinţă.

În fiecare om distingem "fiinţa individuală", iar scopul educaţiei este de a cizela "fiinţa
socială" a omului. Şcoala pune copilul în contact cu o societate determinată şi utilizează un
ansamblu de practici educative în relaţie cu cele ale familiei. Şcoala dezvolt ă în copil anumite
stări fizice, intelectuale şi morale pe care le reclamă de la el societatea.

Un caracter bun duce la rezultate pozitive. Profesorii au datoria de a explora lumea
lăuntrică a caracterelor elevilor lor, în care guvernează trăsături de caracter, mai mult sau mai
puţin şlefuite, şi a le arăta cum se făuresc trăsături de caracter valoroase, pri n care se
„construieşte” un caracter adevărat. Încurajând elevii să dovedească trăsături de caracter
pozitive, profesorul stabileşte un sens nou al valorii şi al aprecierii din perspectiva caracterului.
Copilul va găsi astfel o nouă motivaţie de a fi ascultător, ordonat, onest şi generos, atunci când
ştie că este apreciat de un profesor sau un părinte.

Elevii ar trebui să fie conştienţi că „au valoare” atunci când demonstre ază că au caracter
bun oriunde şi oricând. Pentru a preţui adevărata valoare a unui caracter, trebuie să privim
dincolo de rezultatele elevului, la faptele şi atitudine din spatele lor. Scopul profesorului trebuie
să fie încurajarea dezvoltării, de aceea influenţarea celor 9 trăsături fundamentale de caracter este
importantă în făurirea caracterului.

Un caracter adevărat este esenţial pentru fiecare, asigurându-i reuşita în orice ar face.
Indivizii îşi modelează caracterul concentrându-se asupra unei trăsături de caracter, înţelegându-i
natura, importanţa şi beneficiile. Relaţionând fiecare trăsătură la situaţiile şcolare zilnice, elevii
pot descoperi cum să o aplice şi să-i culeagă roadele.

Un număr mare de educatori recunoaşte faptul că elevii care beneficiază exclusiv de
pregătire şcolară pot fi „neechipaţi” pentru provocările viitoare, atât ca indivizi cât şi ca
membrii ai societăţii - nu este suficient doar să fie hrănită mintea.

Dinamica schimbărilor sociale contemporane solicită o bună capacitate de adaptare a
individului la mediu, care se poate realiza numai dacă înţelegem rolul extraordinar pe care
îl are folosirea inteligentă a emoţiilor. Studiile arată că inteligenţa emoţională (IE) este cel
mai bun predicator pentru achiziţiile viitoare ale copiilor, pentru succes faţă de inteligenţa
tradiţională, cognitivă şi abilităţile tehnice.

Ritmul accelerat de viaţă şi ameninţarea unor pericole reale se combină pentru a da naştere
unor provocări continue pentru dascălii de astăzi. Ca să facem faţă cu inteligenţă emoţională
acestor provocări, trebuie să înţelegem care sunt idealurile elevilor noştri, preocupările lor şi,
mai ales, trebuie să ţinem cont de faptul că ei îşi caută identitatea. Pentru a avea tineri cu un
comportament inteligent din punct de vedere emoţional şi social este decisiv să fim foarte
atenţi la ce lucrăm şi cum lucrăm cu ei în şcoală. Introducerea strategiilor de dezvoltarea
inteligenţei emoţionale în şcoală şi a abilităţilor cognitive multiple pare să producă o
schimbare radicală.



În lumea în care trăim, copiii se maturizează mult mai repede decât s -a întâmplat vreodată.
Copiii ajung să încalce reguli pentru că nu sunt pregătiţi să facă faţă multitudinii de experienţe
care sunt trăite pentru prima oară. Pe lângă toate celelalte deziderate ale educaţiei, stimularea
inteligenţei emoţionale în educarea copiilor devine un deziderat cu o nouă semnificaţie pentru
toţi cei implicaţi în formarea viitorilor adulţi.  A răspunde adecvat acestor provocări ale educaţiei
din prezent înseamnă a „construi” succesul generaţiei de mâine.

Programul de formare ”Educarea caracterului” oferă cadrelor didactice o strategie
sistematică şi cuprinzătoare de a-i învăţa pe elevi cum să ia decizii bune. Cunoştinţele
achiziţionate la nivel teoretic îşi vor găsi aplicabilitate în activităţile desfăşurate la clasă. Astfel,
cadrele didactice implicate vor identifica şi vor aplica instrumente diverse pentru formarea şi
dezvoltarea anumitor trăsături de caracter.

Cea mai mare contribuţie a unui profesor la bunul mers al lumii poate să nu stea în mari
sarcini îndeplinite, ci în înzestrarea copiilor cu trăsături de caracter valoroase, să-i pregătească
pentru viaţă, unul după unul, zi de zi. Prin abordarea disciplinelor componente ale curriculum-
ului programului de formare, fiecare cadru didactic participant îşi va dezvolta competenţele
necesare formării anumitor trăsături de caracter, care constituie fundamentul unor
comportamente pro-sociale ale elevilor, care să le asigure integrarea activă, participativă, într -o
societate şi o ”comunitate de caractere”.

În concluzie, prin programul de formare „Educarea caracterului” vă propunem o
oportunitate de dezvoltare personală şi profesională din perspectiva unui domeniu de educaţie
mai puţin dezbătut şi aplicat în prezent, dar esenţial pentru generaţiile care reprezintă viitorul.
Putem „construi” împreună un viitor mai bun făcând cele mai bune alegeri în prezent, şi credem
noi că programul de formare propus poate fi o astfel de alegere.
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