
buscar...

Necesidade ou moda?
A complexidade social e o mundo global en que vivimos impoñen un novo concepto de cidadanía que
leva consigo a necesidade de integrar a todas as persoas, reforzar os principios democráticos e
fomentar a participación responsable, crítica e intercultural.

A escola, como parte do tecido comunitario, non pode permanecer allea a esta nova realidade, e o
sistema educativo, dende a educación infantil ata a universidade, ve como se sacoden os piares nos
que se asenta. Os currículos que priman a ensinanza, deben dar paso agora a opcións que faciliten a
adquisición de competencias e mudar o seu foco de atención cara á aprendizaxe.

Estamos, sen dúbida, ante un reto de grande envergadura, porque isto implica estimular, non só a
adquisición de coñecementos, senón tamén as destrezas, actitudes e valores que lles permitan aos
alumnos desenvolverse con soltura en espazos sociais cambiantes e enfrontarse a un mundo en que
non existen certezas absolutas. É dicir, a escola vese obrigada a asumir responsabilidades máis alá do
que acontece nas aulas. A súa influencia debe tamén visualizarse na rúa, a través dunha cidadanía
capaz de utilizar os seus coñecementos.

O asunto semella doado, pero non o é. En principio, xorden algunhas interrogantes que deberiamos
aclarar: En que se diferencian as competencias doutros termos afíns usados ata agora, como
capacidade, aptitude ou habilidade? Como se poden integrar no currículo? Como avalialas? Trátase
dunha necesidade ou dunha moda?

Pérez Gómez ve trazos nas competencias que implican un “saber facer” que se aplica, non de forma
mecánica senón reflexiva, que é susceptible de adecuarse a unha diversidade de contextos, que ten un
carácter integrador e que abrangue coñecementos, habilidades, emocións, valores e actitudes.

Dende esta perspectiva parece necesario que a educación se equipe de currículos que capaciten o
aprendiz no desempeño de calquera acción, en calquera momento e circunstancia. É dicir, xa non
chega con ensinar lingua, matemáticas ou ciencias. O alumnado debe adquirir saberes e aprender a
activalos, a contrastar e expresar ideas, a desenvolver condutas e a dialogar.

A realidade mostra unha teimuda necesidade de cambio. Por un lado, son moitas as boas prácticas que
se levan a cabo nos centros. As convocatorias de actividades de formación mobilizan cada ano miles
de profesores e a mellora do traballo docente vai claramente en aumento.

Pero na outra cara da moeda están as debilidades do noso sistema. Póñeno de relevo diversos estudos
nacionais e internacionais: os nosos alumnos teñen dificultades á hora de resolver problemas. Isto é,
parte dos esforzos que se levan a cabo nas aulas non se traducen en resultados positivos, o que nos
debería levar a profundar nas causas que se agochan detrás deses datos.

Tamén en educación as mudanzas son produto do ritmo que nos impón a vida. Máis que nunca
precisamos xuntar esforzos para non perder o paso. Hoxe non se concibe o labor docente en solitario,
nin tampouco os centros illados. Imponse unha pedagoxía que sexa quen de crear unha cultura que
prenda no contorno, impulse os principios democráticos e teña unha visión ampla e global do mundo.

Gena Borrajo
Directora de Eduga
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