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PROBLEME ETICE ÎN ȘCOLI

• transparența decizională

• subiectivitatea în evaluare
• absența nejustificată de la clasă/ore
• necunoașterea regulamentelor
• asumare și responsabilitate

NECESITATEA DISCUȚIEI CRITICE

O instituție evită o cultură organizațională toxică în măsura în
care permite discutarea internă a dilemelor morale și a cazurilor
de încălcare a regulilor.

O PRACTICĂ SLABĂ A DISCUȚIEI CRITICE
• Prevalează un ‘cod al tăcerii’.
• Membrii organizației cred că dizidența și a-ți face vocea auzită sunt
indezirabile.
• Atenția se concentrează pe pepdesirea celui a scos la iveală o
neregulă, nu pe rezolvarea problemei.
• Există o practică de a mușamaliza ‘veștile proaste’.

EFECTELE UNEI PRACTICI SLABE A DISCUȚIEI CRITICE
• Se pierd multe oportunități de a învăța din greșelile și experiența
celorlalți.

• Evitarea constantă a discuției morale critice întărește indiferența
într-o organizație.
• Stres moral considerabil și deteriorarea autorității standardelor
morale.

PRACTICĂ PUTERNICĂ A DISCUȚIEI CRITICE
• Dialogul, feedback și empatia sunt o practică standard.
• Membrii unei organizații sunt dispuși să raporteze intern neregulile
pe care le sesizează.
• Este apreciată și cultivată regula de a discuta deschis.
• Un hotline anonim și divulgarea unor documente în spațiul public
nu semnalizează o practică sănătoasă a discuției critice.

EFECTELE UNEI PRACTICE PUTERNICE A DISCUȚIEI
CRITICE
• Mediul de lucru este văzut ca un spațiu sigur în care
problemele etice pot fi ridicate fără frica de a fi umilit sau
sabotat.
• Cu cât practica discuției critice este mai puternică, cu atât este
mai puțin probabil ca membrii organizației ‘să-și spele rufele în
public’.

CULTURA ETICĂ ÎN EDUCAȚIE
• Recommendation CM/Rec(2019)9 on fostering a culture of ethics in the teaching profession

• Aim and scope
• This recommendation aims to foster ethics, transparency and integrity in education through
the drafting, implementation and review of codes of ethics for the teaching profession.
• All principles contained in this recommendation are understood to apply to the different
stages of drafting, implementation and review of codes of ethics. These principles should be
considered as complementary to the provisions governing the employment of public officials.
• The promotion of the principles and values included in codes of ethics, combined with
guidance on their implementation, should be the responsibility of teachers’ professional
bodies or of the public authorities, in conformity with national policies.

CE ÎNSEAMNĂ O DISCUȚIE DE BUNĂ CREDINȚĂ?

• permiterea exprimării tuturor opiniilor?
• acordarea aceleiași greutăți a oricărui punct de vedere?

CE ÎNSEAMNĂ O DISCUȚIE DE BUNĂ CREDINȚĂ?
• Evaluarea cu înțelegere a tuturor punctele de vedere.
• Evaluarea tuturor punctelor de vedere după aceleași standard
intelectuale, fără trimitere la propriile sentimente și interese
sau sentimentele și interesele prietenilor.
• Aderarea la standarde morale fără condiționarea lor de
avantajele proprii sau avantajele propriului grup. ( Richard
Paul, 1990)

DISTINCȚIA DINTRE FAPTE ȘI VALORI
• Propozițiile de tip „trebuie” (normative) nu pot fi deduse doar din
propoziții de tip „este” (descriptive).
• Ion este un om bun.

• Ion este un mecanic bun.

CARE DIN VARIANTE ESTE UN ARGUMENT?
• A. E greșit ca mamele să alăpteze nou-născuții cu lapte praf. Nou-născuții sunt foarte
sensibili la ce mănâncă și de aceea trebuie să avem grijă.
• B. Statul trebuie să finanțeze specializările de studii universitare care au căutare pe
piața muncii. Angajabilitatea absolvenților trebuie luată în calcul pentru a ierarhiza
universitățile.
• C. Marijuana trebuie legalizată. Alte droguri care sunt legale, cum ar fi tutunul și
alcoolul, au aceleași efecte asupra sănătății.

• D. Ce s-a întâmplat la Colectiv este un atentat la adresa poporului român. Este un
atentat la adresa poporului, organizat de autorități.

IDENTIFICAȚI IMPERATIVELE MORALE
• A. Dacă vrei să trăiești bine la bătrânețe, trebuie să faci sport în fiecare zi!
• B. Trebuie să ajuți oamenii nevoiași!
• C. Trebuie să înveți ca să nu suferi la examene!

• D. Nu trebuie să lovești animalele!
• E. Trebuie să-ți dezvolți inteligența!
• F. Italienii, care mănâncă multe fructe și legume, au un risc mai scăzut de boli
de inimă decât românii. Guvernul României trebuie, așadar, să-și încurajeze
cetățenii să mănânce mai multe fructe și legume, astfel încât să reducă
costurile îngrijirii medicale.

IDENTIFICAȚI ARGUMENTELE MORALE
• A. Copiatul de pe internet e la fel de greșit ca plagierea lucrării unui coleg, de
vreme ce impostura este implicată în ambele cazuri.
• B. Porcușorii de Guineea nu sunt ființe umane. Așadar, nu există nicio
justificare să-i folosim în experimente științifice pentru că nu aflăm ceva
relevant despre oameni.
• C. România nu trebuie să se implice într-un viitor război. Nu vor mai fi bani de
investiții în infrastructură.

CAZUL SALVĂRII DE LA ÎNEC
• Să ne închipuim că trecem pe lângă un iaz și vedem un copil care se îneacă.
Știm să înotăm și putem să scoatem copilul din apă, dar dacă sărim în iaz
îmbrăcămintea se va murdări. Suntem nevoiți să suportăm costurile de 100
de lei pentru curățarea hainelor.
• Avem o obligație morală de a salva copilul de la înec?

CAZUL SALVĂRII DE LA DISTANȚĂ
• Să ne imaginăm acum însă că vedem pe internet cazul unui copil dintr-o
țară sub-dezvoltată care suferă de o boală fatală, dar curabilă. Costurile
tratamentului nu sunt mari pentru noi. Dacă transferăm 100 de lei
spitalului în care copilul este internat, atunci există șanse mari să-i salvăm
viața.
• Avem o obligație morală de a transfera banii spitalului respectiv?

PRINCIPII ȘI REGULI
• 1. Tratează orice ființă umană întotdeauna în același timp ca scop în sine, și
niciodată numai ca mijloc.

• 2. Libertatea este o valoare importantă a vieții academice.
• 3. Să nu plagiezi.

DEZBATERE, RADICALIZARE ȘI SOCIAL MEDIA

PROBLEMA RESPONSABILITĂȚII

• Prudență: ce trebuie să facem când nu putem anticipa toate consecințele?
• Grija față de acțiunile celorlalți se traduce în responsabilitatea pentru
acțiunile celorlalți.

CUM SUNT ȘI CUM MĂ FAC ONLINE?

• Care e diferența dintre persona mea (în sensul de identitate asumată
public, social) afișată pe Instagram/Facebook și cea de pe grupul de
discuții?

POT FI ELEVII ȘI PROFESORII PRIETENI ONLINE?

• Codul etic al Asociației profesorilor din SUA prescrie, din 2006, ca
profesorii să nu aibă relații „duale” cu studenții, pentru a nu a crea confuzii
de rol, conflict al responsabilităților și așteptări nerealiste.
• Ce decurge din această prevedere?

