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În perioada 20-21 februarie s-a desfășurat la Oradea conferința „Educație
și schimbare socială”, organizată de Facultatea de Științe Socio-Umane a
Universităţii din Oradea și de Casa Corpului Didactic a judeţului Bihor. În cadrul
acesteia, cei 250 de participanţi cadre universitare şi din învăţământul
preuniversitar, doctoranzi şi cercetători ştiinţifici au prezentat 210 lucrări acoperind
cele mai diverse domenii ale relaţiei dintre şcoală şi societate. Discuţiile prilejuite
de cele două sesiuni plenare şi de cele 25 de paneluri tematice au arătat necesitatea
înţelegerii diversităţii sociale, instituționale și culturale a școlilor românești,
reconsiderarea rolului şcolii în raport cu nevoile societăţii. S-a afirmat de asemenea
că reforma trebuie să aibă un caracter de continuitate şi că trebuie susţinută prin
alocarea de resurse materiale sporite învăţământului.
Panelurile tematice ale conferinţei au prilejuit dezbateri în domenii precum
sociologia educației şi adolescenţei, politici sociale educaționale, filosofia
educației şi psihologie şcolară. Lucrările prezentate în acest ultim domeniu s-au
concentrat asupra unor teme precum egalitatea de şanse şcolare, mai ales în
privinţa accesului la educaţie al romilor, impactul climatului familial asupra
performanţei şcolare, în special în cazul familiei migrante, activităţilor de formare
şi dezvoltare personală (creşterea stimei de sine, autocontrolul, capacitatea de
luarea a deciziei, competenţele sociale) care se pot realiza în cadrul şcolii în
vederea combaterii comportamentelor de risc dar şi a creşterii integrării şi
performanţei şcolare, modelelor de bune practici în oferta de servicii sociale în
şcoală. Mai multe paneluri au fost dedicate analizei predictorilor succesului şcolar,
consilierii elevilor în domeniul orientării şcolar-vocaţionale, problemelor specifice
proiectării şi organizării activităţii de învăţare ca şi recuperării şi incluziunii şcolare
a copiilor cu cerinţe educative speciale. În sfârşit, au fost prezentate lucrări privind
valoarea de intervenţie educativă a limbajului şi a comunicării în cadrul procesului
educaţional.
Numărul şi calitatea prezentărilor și a dezbaterilor fac din această
conferinţă un eveniment ştiinţific de referinţă în domeniul educaţional din ţara
noastră.
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