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Puterea atasamentului
Fiecare copil are nevoie de un campion.
RITA PIERSONI

in

prim capitol pun bazele a ceea ce 7ra urma, definind gi discutfrnd patru principii esen[iale - triburile, atagamentul sigur, neuroplasticitatea gi cercurile de lucru - toate fiind nucleul unei clase bazate
acest

pe ataqament.

inainte de toatetnsd, aoi descrie cilteaa dintre asumpliile

pe care este fundamentat sistemul de educalie actual qi motioele
care egueazd in cazul atfrtor de mulli eleai.

pmtru

si o spun sebazeazl.
pe modul in care creierul uman a evoluat pentru a invifa. Este o
poveste cu riddcini adAnci in istoria speciei noastre, oglinditl in
tradiliile noastre religioase, in politic[ gi in modul in care avem
grijd unii de ceila[i. Este povestea noastrd.
Povestea despre educafie pe care urmeazi

Rita Pierson

-

pedagog

;i consilier;colar din SUA, implicati activin acliunile

de

perfecfionare a profesorilor;i de cre;tere a calititii educaliei. Mesajul ei a cEpltat
vizibilitate prin intermediul prelegerilorTed Talks. A decedatin 2013. (N.t.)
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Evolufia prin intermediul selec(iei naturale a fost maniera lui Charles Darwin de a explica modul in care animalele
se transformi de-a lungul mai multor generafii, pentru a se
adapta cerinfelor in schimbare ale mediului. Conform acestei teorii, diversitatea animalelor, impreunl cu reproducerea
selectivi au dictat cregterea gAtului girafelor astfel incAt acestea sH ajungd la frunzele de pe ramurile de sus, dar gi forma
ciocului pXsdrii colibri, pentru a oglindi forma florilor care ii
con(in hrana.
Teoria lui Darwin poate fi aplicati gi asupra modului ftr care a
evoluat creierul nostru. La urma urmei, daci gAturile qi ciocurile
pot trece prin schimbdri adaptative, de ce nu s-ar intAmpla la fel
gi cu creierul? Pare limpede ci, de-a lungul miilor de generalii
de dinaintea nagterii noastre, creierul uman s-a modificat semnificativ. E posibil ca una dintre cele mai importante schimbiri
sd fi fost evolufia creierului intr-un organ social. Acest lucru
inseamni cd adaptdrile care au determinat selecfia naturald au
trecut de la mediul hzic Ia cel social. Iar acest lucru inseamnS,
la rAndul sdu, cI cei care relafioneazd cel mai bine vor supravietui cel mai bine.
Pentru cea mai mare parte a ultimilor 100 000 de ani, oamenii
au triit in grupuri mici de indivizi inrudili indeaproape, numite
irr general triburi. Triburile erau mediile noastre sociale, iar indivizii cu abilitili sociale mai bune aveau ganse mai mari de a se
reproduce. in aceste mici grupuri s-au impletit ciile prin care ne
ataqdm gi invifim. Pomind de la relalia dintre atagament gi invi!are, putem imbundt5fi educafia prin simularea acelor elemente
sociale si emotionale caracteristice grupurilor, in care creierul
nostru a evoluat pentru a invifa.
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Tribul este un grup de indivizi legafi laolalti de
timpul pe care-l imparf de familiaritate, afecfiune Ei
un scop comun. Triburile reprezinti mediile soCiale la
care s-a adaptat creierul nostru de-a lungul a nenumdrate generafii. Un trib este un super-organism, ceea ce
inseamnl cd indivizii din interiorul siu au qanse mai
bune de a supraviefui impreunl decAt separat. Totodatd, inseamnd ci sprijinul pentru trib deplgeqte adesea
nevoile individuale, ceea ce duce la protejarea altora,
sacrificiu de sine gi alte forme de comportament altmist.

Aceea;i m5surH potrivite pentru toti
Dim formi clidirilor noastre, dupi care cl5dirile ne
dau noui form5.
WINSTON CHURCHILL

Transmiterea cunogtin,telor era in mod tradiponal indeplinitd
de rudele apropiate gi de bitrAnii tribului, obicei care s-a pierdut ir mare mdsurd ir:r timpul Revolufiei Industriale. Societatea
a fost atAt de orbitd de miile de produse care se revdrsau de pe
liniile de asamblarg ircAt aminceput si ne educdm copiiiin aceeagi manier[. Ne-am imaginat valuri de elevi revirsAndu-se din
;coliinspre birouri gi fabrici, pentru a crea qi mai multe produse.
Ideea cd oamenii au evoluat pentru a se ataqa gi a invlla unii de
la ceilalEi s-a pierdut.
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Deqi provocirile educaliei contemporane sunt numeroase,
trei dintre acestea reies ca fiind in special relevante fir lumina a
ceea ce cunoagtem despre creierul uman. in primul rAnd, gcolile,
asemeni fabricilor, presuPun de obicei absqrblia unor materiale brute gi uniforme. Elevii sunt insd unici. Ei provin din toate
clasele gi culturile, au o game largi de abilitifi (Ei dizabilitHfi)
sociale, emolionale gi cognitive. Cu toate acestea, gcolile sunt
delegate s6le predea tuturor elevilor folosind aceleaqi metode,
materiale gi standarde. Indiferent daci elevii sunt pregdtifi 9i
capabili si invele sau dacd profesorii lor au timpul, pregitirea gi resursele pentru a-i educa, succesul se misoari prin tesmdsura de control a calit61ii din educafia
tele standardizate

industriall

-

tn al doilea r6nd profesorii nu sunt niqte rotile interqanjabile
dintr-un utilaj induskia| angrenate itr repetarea rapidi a anumitor comportamente. Profesorii, asemeni elevilor 1or, sunt indivizi
unici, iar natura, calitatea gi unicitatea relaliei profesor-elev sunt
cele care creeazd posibilitigile pentru invifare. Acest lucru este
adevlrat mai ales in cazul copiilor cu cerinfe speciale, care au
nevoie de o mai mare flexibilitate in stabilirea relafiilor gi accesarea programei. Aga cum vefi vedea in capitolele care vor urma
dezacordul fundamental dintre educafia industriald 9i procesul
invifnrii urnane confine seminlele pentru abandonul gcolar 9i pentru epuizarea profesorilor.
in al treilea rAnd, spre deosebire de vzine, nu avem siguranla produsului final pe care-l fintim. Educalia ar trebui sH-i
pregdteascH pe tineri pentru viitor - dar care viitor? Oamenii
care iau acum decizii privind curricula au fost educali inainte
de perioada internetului, a computerelor personale 9i chiar a
robolilor telefonici. Lumea se schimbi atAt de rapid, incAt este
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greu de gtiut care sunt cunogtinfele gi abilitdlile de care vor
avea nevoie copiii peste doudzeci de ani sau chiar peste zece ani
de-acum incolo. in absenfa unor obiective clare, este aProaPe
imposibil si mdsori adevirata eficienfd a unei curricule. Atunci
cAnd performanfa la teste reprezintd mdsura succesului, elevul bun este acela care poate stoca gi-Ei poate reaminti date, cu
minime nemulpmiri gi distrageri ale aten(iei. Un astfel de elev
este recompensat pentru retenfia informafiei Ei pentru ,,civism"
(complianfd), dar este oare aceasta formula pentru succesul
viitor?
Profesorilor le revine sarcina de a se implic4 de a se ataqa 9i
de a le preda copiilor in lumea realH. Elevii nu sunt materiale
brute uniforme, ci o coleclie diversd de fiinfe umane vii, care
respiri, au personafiteli gi povegti de via{i complexe. Atunci
cAnd inldturi materialele uniforme qi qtergi rezultatele, e nevoie
de profesori creativi care s6-qi pund umanitatea la bitaie gi care
pot lua decizii pentru fiecare cazin parte. Predarea PresuPune
un set complex de abilite$, ceea ce este foarte diferit de munca
la linia de asamblare.
Daci vrem si progresdm, va trebui si acceptim cd un model
educafional unic, care si li se potriveasci tufuror, este condamnat sX eguezeftr cazul multor elevi, dacd nu cumvatr cazul celor
mai mulfi. DacX tot suntem aici, haideli sH recunoaqtem ci, deqi
existi o retorica bogati privind pregitirea elevilor pentru viitor,
avem prea puline informafii serioase. Nu avem nicio idee dacd
ar trebui si limitdm sau si incurajlm accesul la relelele sociale, jocuri pe computer, televiziune qi alte forme de media- Nu
Etim dac6 aceste activitafi dauneazd dezvoltirii lor intelectuale
qi interpersonale sau dacd-i preg[tesc mai bine pentru lumea
din viitor.
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Va fi oare de vreun ajutor pentru copiii

viitorului lectura mari-

lor opere literare, sfudiul filosofiei antice sau cunoagterea tainelor
matematicii? Ar trebui s[ incurajim mintea deschisd gi gAndirea liberd sau sd impingem cdtre acumularea de date gi folosirea
motoarelor de cdutare? Ar trebui oare ca in prim planul educafiei
sd se afle responsabilitatea sociali, empatia Ei mindfulness-ul, pe
misurd ce multiculturalismul devine o realitate tot mai cotidiani? Sentimentele noastre privind aceste problematici sunt la fel
de puternice pe cAt de slabe sunt cunogtin(ele pe care le avem
eu cu siguranld am propriile mele preferinfe gi credinle
dar
nimeni nu are rispunsurile.

Empatia este o idee pe care o dezvoltdm privind
experienfa altor persoane, pe baza emofiilor acestora la care asistdm, pe baza contextului in care sunt
acele persoane gi a emofiilor pe care le evocH in noi.
Este intotdeauna important sd ne amintim c[ empatia
este o ipotezd referitoare la o altd persoan5, ipotezd
care are nevoie de verificare din partea persoanei
respective.
Minilfulness este un termen folosit pentru a descrie
capacitatea de a reflecta asupra experien{ei noastre
interioare. Punctul central al acestei reflecfii poate fi
dat de fluxul gAndurilor congtiente, de senzafiile fizice
sau de experienlele emofionale qi de imaginile evocate
de acestea.
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$tiin[5;i educalie
Educalia este o descoperire treptat5 a propriei noastre

ignoran!e.
WILL DURANI'

De la crearea lor, gcolile publice din America au servit drept
instrument de omogenizare culturali. Se sPerase de multd vreme
ca o qcoali de succes sl,ii cizeleze pe membrii minoritd{ilor culfurale irr americani ,,adevdratt", convertindu-i la valorile gi comportamentele majoritdfii nord-europene. Pentru asta era nevoie de
un nivel obligatoriu de ruqine culturald, de abandonarea valorilor
tradi{ionale gi de idealizarea anglicizdrii. Din mai multe puncte
de vedere, cultura a trecut de Ia anglocentrism la pluralism cultura| cu scopul integrlrii, egalit5lii gi diversitdfii. Pluralismul, cu
toate avantajele sale, aduce in clasd o mullime de noi provociri.
Fiecare gcoal[ este incorporatd in interiorul unei comuniteli
deja existente ce leagi sute de familii prin intermediul copiilor 1or.
Triinicia acestor legituri depinde de sentimentul de parteneriat
care se bazeazdpe un angajament comun fafd de educafie.Intr-o
comunitate siguri, cu familii durabile care valorizeazdedtcagia,
un educator competent poate face o treabi bund. i.rtt-o comunitate
periculoasa, cu puline resurse, familii destrdmate gi indiferenla
fafd de educatie educatorul de succes trebuie si fie un suPererou.
$colile actuale din zonele sdrace ale oraqului infdligeaz5 o
realitate mult mai durd pentru elevii afro-americani, hispanici
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William James Durant (1885-1981) - scriitor, filosof ;i istoric american, a.lucrat o
perioadi ;i in invi[imint;i este cel mai bine cunoscut pentru lucririle The Story
of Philosophy ;i The Story of Civilization (N.t.).
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