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S  

 

Nevoia de a ști, nevoia de competență este o nevoie înnăscută a omului, pe care o manifestăm din 

copilărie până la moarte. De aceea este zicala „omul cât trăiește învață”.  

După vârsta de 18 luni, când copilul trece în etapa explorării, el este dornic să cunoască și să 

înțeleagă mediul din jurul său, el se îndepărtează de părinți pentru a explora, mai întâi în perioade 

scurte și în apropierea lor, apoi cu timpul îndepărtându-se și prelungind perioada de explorare la 

distanțe din ce în ce mai mari, dar știind că părinții săi sunt mereu acolo, sunt un punct de siguranță 

la care se poate întoarce.   

Mai târziu, în etapa competenței apar „de ce”-urile interminabile pe care le adresează copilul și care 

sunt o altă formă de manifestare a nevoii de cunoaștere. „De ce este iarba verde? De ce este cerul 

albastru? De ce ninge iarna? De ce, de ce, de ce?”. Și întrebările par a nu se mai termina.  

Un lanț de magazine din Marea Britanie (Littlewoods) a realizat un sondaj pe un eșantion de 1000 

de mame ce aveau copii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 10 ani. Rezultatul sondajului a fost uimitor. 

Un copil pune în medie 288 întrebări pe zi, cele mai curioase fiind fetițele de 4 ani, care adresează 

aproximativ 390 întrebări pe zi, iar cei mai puțin curioși fiind băiețeii în vârstă de 9 ani care 

adresează 144 de întrebări pe zi. Deși aceast sondaj poate părea că are rezultate copleșitoare, prin 

întrebările respective copilul reușește să-și formeze repere pentru lumea din jurul său. Chiar dacă 

nouă răspunsurile ne par a fi simple, să nu uităm că un copil nu are experiența noastră de viață, 

e spune că venim cu toții pe lume cu o cunoaștere absolută, pe care o uităm la naștere, iar 

apoi întreaga viață căutăm să o redobândim, de aceea avem mereu setea de a ști, la fel cum 

avem nevoie de afecțiune, de afiliere și apartenență la grup și la fel ca oricare altă nevoie pe 

care o manifestăm. Aceasta este starea noastră naturală, a tuturor.  

 

http://www.news.com.au/lifestyle/parenting/littlewoods-retailer-survey-finds-mothers-asked-228-questions-a-day/story-fnet085v-1226609073893
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așadar în mod natural el va căuta să înțeleagă de ce lumea funcționează așa cum funcționează. 

Drept urmare va adresa întrebări pentru a clarifica toate aspectele care îl preocupă.  

Există două feluri în care părintele poate răspunde nevoii de competență manifestată prin întrebări: 

 Onorându-i întrebările cu un răspuns și explicații. Atunci când copilul se întâlnește 

pentru prima dată cu o situație, atunci când vede pentru prima dată un obiect sau orice alt lucru din 

jurul lui, pe care anterior nu a reușit să-l cerceteze, el caută răspunsul la părinții săi înțelepți care-l 

pot lămuri. Este ca atunci când tu mergi la un nou loc de muncă și ai nevoie să ți se explice toate 

procedurile, procesele și aspectele tehnice pentru ca ulterior să-ți poți face bine treaba.  

 Întoarcerea întrebării – „Tu de ce crezi că este așa?”. Fără doar și poate în procesul de 

învățare cea mai importantă abilitate pe care o dobândește copilul este aceea de a gândi pentru el 

însuși, de a face singur conexiuni și a găsi răspunsuri. Întoarcerea întrebării nu înseamnă că 

părintele părăsește cu totul conversația, lăsându-l pe copil să caute răspunsul. Nu, din contră, 

înseamnă că părintele se implică în procesul acesta și îl ajută pe copil să-și formeze un punct de 

vedere propriu, îndrumându-l cu multă răbdare și blândețe. 

În etapa competenței, între 4 și 7 ani, copilul își va folosi abilitățile pentru a vedea ce poate face și 

va descoperi și ce nu poate face. Este perioada în care apar frustrările pentru că nu-și poate lega 

corect șireturile, pentru că fratele mai mare reușește să bage mingea în coș, iar el nu. Dar, în ciuda 

frustrărilor, a aparentei neputințe și eșecurilor repetate, copilul își păstrează vie nevoia de 

competență care-l determină să încerce până reușește.  

Așadar, nevoia de cunoaștere există în noi încă de când ne naștem și este una la fel de puternică 

precum orice altă nevoie. Ea îl împinge pe copil să afle, să cerceteze, să știe, să deprindă abilități 

specifice vârstei sale și toate acestea funcționează fără vreun stimul exterior din partea adulților. 

Pur și simplu copilul are nevoie să știe și este pregătit să facă față lungului proces de învățare, 

frustrărilor și eșecurilor fiecărei zile, știind că mâine are să o ia de la capăt și va fi mai competent 

decât este astăzi. 

Primii șapte ani sunt extrem de importanți pentru dezvoltarea ulterioară a copiilor. Aceștia sunt și 

anii în care se acumulează cel mai rapid cunoștințele. Copilul îi observă pe cei din jurul său și începe 

să-i imite, creierul formează conexiuni neuronale (sinapse) pentru toate activitățile de care copilul 

ar putea avea nevoie în viitor, urmând ca apoi să existe un proces de selecție și cele mai puțin 

utilizate să se erodeze în timp. În perioada aceasta procesul învățării este atât de natural și de firesc, 

încât copilul nu necesită, de cele mai multe ori, ajutor din partea adulților și cu atât mai puțin nu 

este nevoie să fie motivat sau recompensat pentru a învăța. El își dorește să învețe, caută 

cunoaștere și se implică în acest proces fără a aștepta vreo recompensă sau recunoaștere din 

exterior. 
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După acești ani, în care copilul își manifestă natural nevoia de cunoaștere, el merge la grădiniță și 

mai apoi la școală, iar părinții, educatorii și profesorii caută să-l motiveze să învețe mai mult și mai 

bine, prin diverse metode, în general prin sistemul pedeapsă (consecință)-recompensă. De fapt 

acest sistem nu face altceva decât să înăbușe nevoia sa naturală de competență și să-l determine pe 

copil să reacționeze doar la stimuli exteriori. Odată cu înaintarea în vârstă, pedepsele și 

recompensele trebuie să fie tot mai mari, în cele din urmă pierzându-și eficiența și lăsându-l pe 

adult fără alte resurse.  

Un studiu realizat în anul 1973 pe preșcolari a evidențiat felul în care recompensele (motivația 

extrinsecă) pot interfera cu dorința naturală de învățare (motivația intrinsecă). În acest experiment 

cercetătorii au studiat ce se întâmplă dacă un copil este recompensat pentru o activitate pe care în 

mod normal o face cu plăcere. Activitatea aleasă a fost desenul. Copiii care au participat au fost 

împărțiți în trei grupe – cei ce știau că vor fi recompensați după finalizarea activității, cei ce primeau 

o recomepensă neașteptată după terminarea activității și cei ce nu primeau nicio recomepensă. În 

urma experimentului s-a ajuns la concluzia că cei ce au primit o recompensă așteptată sau 

neașteptată, au manifestat un interes mai scăzut pentru activitea respectivă, odată ce nu au mai 

fost recompensați, în timp ce copiii care nu au primit recompense au desenat în continuare cu 

plăcere. 

Felul în care sursele de motivare exterioară acționează asupra nevoii de cunoaștere este similar cu 

modul în care un organism își pierde imunitatea naturală, pentru că i s-au administrat pastile, pe 

termen îndelungat, chiar dacă nu a manifestat simptome. 

Maria Montessori, cea care a promovat auto-învățarea și auto-disciplina prin sistemul său de 

educație, a sesizat că un copil are tendința naturală de a învăța, de a descoperi și deprinde noi 

abilități. În viziunea sa, profesorul este doar un ghid care-l îndrumă pe copil, iar atunci când acesta 

greșește, tot ce are de făcut profesorul este să reia activitatea după o anumită perioadă, 

considerând că acel copil mai are nevoie de timp pentru asimilare. Activitățile pe care copilul 

dorește să le desfășoare sunt alese de către el, așadar nimic nu este impus. Maria Montessori 

consideră că fiecare copil are un potențial unic, o combinație de abilități care trebuie descoperită și 

dezvoltată. 

În timp ce metodele Montessori au la bază nevoia de cunoaștere și promovează diferențierea,  

auto-disciplina, auto-învățarea, privirea propriilor greșeli ca pe o oportunitate de a face lucrurile 

mai bine; metodele tradiționale de învățare par a fi contrare acestora.  

Știm deja că învățământul actual are ca pilon principal dezvoltarea abilității de memorare și însușire 

automată a cunoștințelor, majoritatea dintre ele doar la nivel teoretic. Acest lucru privează copilul 

de procesul experimentării, care de altfel este și cel ce satisface în cea mai mare măsură nevoia de 

cunoaștere. Slaba diferențiere a copiilor este iarăși un factor care nu sprijină procesul de învățare. 

Oamenii sunt diferiți, cu nevoi și abilități diferite și tocmai acest lucru îi face extrem de valoroși 

http://www.centreforconfidence.co.uk/pp/evidence.php?p=c2lkPTExJnRpZD0yJmlkPTE4Mw
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pentru societate. Dacă toți am avea aceleași abilități și am face aceleași lucruri, cum oare am putea 

să evoulăm, să fim recunoscuți pentru talentele noastre, să aducem valoare în viețile celorlalți și să 

primim recompense materiale, tocmai pentru această valoare, pentru aportul nostru unic?  

Sunt curioasă dacă și tu ai observat că mulți copii se pierd pe drum în mediul școlar? Toți sunt 

dornici de cunoaștere atunci când calcă pragul școlii pentru prima dată. Apoi încep să studieze și 

acumulează cunoștințe, însă pe măsură ce anii trec, parte dintre ei rămân în urmă la                                   

o materie – două, sau mai multe. De la an la an golurile sunt din ce în ce mai mari, până devin 

irecuperabile. De ce? Ei bine, pentru că așa cum spuneam și mai sus: suntem diferiți, avem înclinații 

diferite și atunci în mod natural suntem mai buni la o materie și mai puțin buni la cealaltă. Însă, 

programa școlară îi forțează pe copii să țină pasul cu ceilalți, deși poate unuia dintre ei îi trebuie, 

spre exemplu, mai multă vreme să asimileze o anumită noțiune la matematică. Nu a reușit să 

înțeleagă informația respectivă, iar dascălul trece la următoare lecție, lăsând în urma sa un gol. 

Trecând mai departe, copilul constată că nu reușește să înțeleagă nici următoarea noțiune și iar 

rămâne un gol. Și tot așa până când sunt atât de multe lacune, încât îi pare aproape imposibil să le 

recupereze. Se simte copleșit și de cele mai multe ori presat de către părinți și profesori să învețe 

mai bine la materia respectivă. Iar sistemul de notare este de la 1 la 10 pentru toate materiile, 

indiferent de înclinația pe care o are copilul spre disciplina respectivă. 

Într-o clasă cu treizeci de elevi este imposibil ca toți să se dezvolte în același ritm, la toate materiile. 

 

Adevărul este că, școala așa cum o știm astăzi, construiește pe minusurile copiilor și nu pe plusurile 

lor. Sunt evidențiate materiile la care șchioapătă copilul și se organizează adevărate planuri de 

acțiune de către părinți și profesori pentru recuperarea golurilor, însă de cele mai multe ori mult 

prea târziu și fără a ține cont de înclinațiile sale naturale. La mijloc, în vârtejul acesta al nevoii de a 

performa este copilul, care se simte copleșit, care de multe ori face pe cât de bine poate la 

momentul respectiv și care în mod cert nu-și dorește ca notele sale să fie un motiv de ceartă în 

fiecare seară, între el și părinți.  
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Cred că în sistemul educațional este omisă o variabilă extrem de importantă și anume efortul pe 

care copilul îl depune pentru a avea rezultatele pe care le are. Uneori efortul este foarte mare, în 

timp ce rezultatele nu sunt pe măsură. La toate acestea se adaugă stresul pe care-l resimte zilnic și 

care nu-i ușurează deloc misiunea de elev. 

Nevoia sa naturală de cunoaștere este înăbușită de etichete, paradigme sociale, de lipsa practicii și 

excesul teoriei, de teama de consecințe, de lipsa de diferențiere și așa mai departe. Învățatul devine 

o povară, iar acasă părintele este convins că un copil trebuie să fie motivat pozitiv sau negativ 

pentru a învăța. 

Cred că este important să ne amintim că educăm oameni care au propriul ritm de dezvoltare, 

personalitate distinctă de ceilalți și fiecare este unic în felul său. 

Iar rezultatele sistemului actual sunt pe măsură. Evaluarea elevilor din clasele a II-a, a IV-a și a VI-a, 

realizată în anul 2014, a scos la iveală ceea ce cred că știam cu toții deja, fără a cunoaște cu precizie 

statisticile. La finalul clasei a IV-a, trei elevi din patru nu știu să analizeze și să interpreteze 

cunoștințele pe care le au. Cu alte cuvinte au un sac plin de informații, dar pe care nu știu să-l 

folosească, deoarece școala dezvoltă mult prea puțin aptitudinile importante, precum aplicarea, 

analiza și interpretarea cunoștințelor, exact partea practică despre care discutam mai devreme. Or, 

atunci, care mai este utilitatea acestei educații? Doar aceea de a acumula noțiuni?  

Acesta este și scopul materialului de față, să ofere resurse pentru a-i ajuta pe copii în dezvoltarea 

lor, pentru a-i înțelege în primul rând și apoi pentru a-i ajuta să construiască pe plusuri și nu pe 

minusuri, să le fie stimulată nevoia de competență și să nu se creeze o nevoie artificială de 

motivație exterioară. Obiectivul meu este ca părintele, educatorul și profesorul să găsească noi 

resurse care să-i ușureze nobila misiune. Sunt sigură că cel care citește acest material nu poate fi 

decât o persoană implicată și interesată de modul în care educă. Și nu vreau să scap nici acum 

ocazia pentru a-ți mulțumi ție, pentru că vrei să cauți să înțelegi înainte de a educa. 

În drumurile mele prin școli am avut bucuria să cunosc oameni cu adevărat extraordinari, care se 

implică și își dau interesul pentru fiecare copil în parte. Acești educatori, învățători și profesori au un 

impact mai mare decât își pot imagina. Căci a schimba viața unui om, nu-i puțin lucru. Dar să 

schimbi viața a generații întregi? Sunt acei dascăli de care își va aminti copilul la maturitate, poate 

gândind: „Profesorul acesta chiar a făcut diferența, a crezut în mine, m-a încurajat. O parte din ce 

sunt astăzi i se datorează lui”.  

 

De aceea îmi doresc să ne îndepărtăm de la ideea de a judeca ceea ce este sistemul educațional în 

prezent. Vreau să ne îndepărtăm de această idee aici și acum, pentru că ea nu îi este de folos unui 

http://www.hotnews.ro/stiri-esential-20173550-rezultate-socante-evaluarea-elevilor-din-clasele-elevii-nu-invata-aplice-analizeze-cunostintele-din-scoala-mircea-miclea.htm
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copil care se confruntă zilnic cu provocările școlii. Hibele sistemului sunt cele pe care le știm deja, 

iar împreună putem schimba acest lucru în viitor și nu mă îndoiesc de faptul că în curând va veni 

vremea schimbării. Iar la această schimbare trebuie să contribuim cu toții, altfel rezultatele vor fi 

aceleași în continuare. Dacă nu ne asumăm schimbarea, atunci trebuie să ne asumăm rezultatele 

așa cum sunt ele în prezent. 

Dar, până atunci, să rămânem ancorați în prezent. Scopul acestui material este acela de a oferi 

soluții pentru a-i ajuta pe copii. Copii care chiar acum se confruntă cu problemele zilnice de la 

școală, fie că vorbim despre o materie la care nu au rezultate bune sau despre cei ce au o viață 

socială nefericită. Acești copii, de cele mai multe ori, au nevoie doar să fie ascultați și înțeleși, nu să 

fie puși în postura de victimă și să se găsească vinovați pentru neputințele lor. Copiii sunt mai 

rezilienți decât ne-am imagina, drept dovadă toți cei ce au supraviețuit unei familii disfuncționale și 

unui sistem educațional poate la fel de disfuncțional. Nu mă îndoiesc de capacitatea lor de adaptare 

și de ingeniozitatea cu care dezvoltă strategii de supraviețuire în școală și acasă. Și cu atât mai puțin 

nu mă îndoiesc de inteligența lor nativă și de nevoia de cunoaștere care este vie în fiecare dintre ei. 

Intenția mea este să păstrăm vie această flacără de astăzi, să le ghideze calea și să găsească drumul 

spre mâine mult mai ușor. 

 

Pentru acest lucrur este nevoie de efortul conștient al părintelui dar și al dascălului. Iată câteva căi 

pentru a menține vie nevoia de cunoaștere: 

 Ajută-l pe copil să-și dezvolte pasiunile, să găsească acele lucruri care-i trezesc interesul 

și să lucreze constant la ele. Atât timp cât nu este dăunătoare, o pasiune trebuie încurajată tocmai 

pentru că aceasta ar putea fi viitoarea sa carieră. Chiar dacă acum nu pare astfel, nu uita că trăim 

într-o lume în continuă dezvoltare. Cu zece-cincisprezece ani în urmă nu am fi găsit nicio legătură 

între desen și informatică, iar acum există profesia de graphic designer. Fiecare copil are o pasiune 

și are nevoie de o persoană care să-l inspire și să-l susțină în urmarea acelei pasiuni. 

 Încurajează-l să găsească copii care au pasiuni similare. Acest lucru îl va ajuta în primul 

rând să-și facă prieteni, iar apoi să învețe cooperarea. Poate chiar va înființa un club de lectură sau 

un club al dinozaurilor, unde toți cei pasionați se pot întruni o dată pe săptămână. 

 Dezvoltă-i toleranța la frustrare, ajutându-l să înțeleagă că greșeala este doar o 

experiență de învățare. Tolereanța la frustrare este unul dintre factorii care contribuie la succesul 

unei persoane, tocmai pentru că drumul spre succes este pavat cu multe tentative nereușite. Atunci 

când nu reușește să obțină rezultatul dorit, indiferent că vorbim despre o materie anume sau 

despre o performanță atletică, înțelege-i emoția frustrării și transmite-i că este în regulă să se simtă 

astfel. Apoi amintește-i de câte ori a fost nevoie să cadă cu bicicleta până când a învățat să-și țină 

Soluții - Cum păstrăm vie nevoia de cunoaștere? 
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echilibrul. Cu alte cuvinte că pentru orice lucru nou există o curbă de învățare și este important să 

nu se descurajeze. Cu toții întâmpinăm această provocare și trecem prin patru stadii – 

incompetență inconștientă, incompetență conștientă, competență conștientă, competență 

inconștientă. 

 Relația cu dascălul este una extrem de importantă pentru ca elevul să-și păstreze vie 

nevoia de cunoaștere. Un copil poate dezvolta o aversiune față de o materie doar pentru simplul 

fapt că nu-l place pe profesorul care o predă. Poate și ție ți s-a întâmplat acest lucru. De aceea este 

important ca profesorul să încerce să dezvolte o relație cu fiecare dintre elevii săi, fără a judeca, ci 

educând cu compasiune. Adevărul este că nu cunoști lumea interioară a copilului din fața ta și nu 

știi ce provocări întâmpină chiar acum acasă sau la școală. Fii blând! 

 În clasă, dar și acasă, organizați cât mai multe jocuri și activități practice. Copiii iubesc 

orice îi pune în mișcare, deoarece astfel învață mai repede și înțeleg mai ușor. Găsiți jocuri, 

experimente sau chiar povești  prin intermediul cărora puteți transmite o informație nouă.  

 Jocul este activitatea prin care copiii explorează lumea și învață cel mai ușor. Totodată, 

poveștile sunt la fel de îndrăgite de cei mici pentru că prin intermediul lor ei pot intra în pielea 

personajelor și „probează” diverse identități și situații. Aceste instrumente trebuie folosite cât mai 

mult în procesul de învățare, pentru a înlesni asimilarea de informații. 

 Există mai multe stiluri de învățare: matematic, verbal, vizual, chinestezic, muzical, 

interpersonal (inteligență socială) și intrapersonal (cunoaștere de sine). Fiecare copil are o formă 

specifică de înțelegere a lumii, proceselor și informațiilor ce o compun. Ajută-l pe copil să descopere 

care este stilul său de învățare dominant și adaptează informația acestui stil. Spre exemplu unui 

copil care învață vizual, i-ar fi de ajutor o schemă, deoarece i se va părea dificil să asimileze 

informațiile rostite. Sau un copil care are o inteligență interpersonală dezvoltată poate fi pasionat 

de personalitatea unui anumit conducător, iar în jurul acestuia să învețe evenimentele istorice care      

l-au făcut să se remarce. Odată ce copilul și-a descoperit stilul de învățare, este important să nu-l 

folosească doar pe acesta. Este esențial să folosească toate celelalte stiluri de învățare, într-o 

măsură mai mică dar totuși echilibrată, astfel el va putea să-și dezvolte întreg potențialul de care 

dispune. 
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De cele mai multe ori privim școala ca fiind locul unde un copil merge să învețe, să se pregătească 

pentru viață, locul unde cunoașterea se va vărsa în mintea lui timp de mulți ani. Și doar atât. Însă, 

școala are multe alte roluri neobservate sau neglijate de către adulți.  

În primul rând, gărdinița este mediul în care copilul își dobândește independența, mediul în care 

este separat de părinții săi și unde trebuie să facă față situațiilor sociale și experiențelor de peste zi, 

în absența lor.  

Dr. Michael Thompson spune că școala și copilăria nu sunt o carieră, iar succesul profesional al 

copilului nu începe încă din primii ani de grădiniță sau școală. De multe ori părinții uită acest aspect 

și proiectează asupra copilului propriile dorințe, temeri, visuri neîmplinite, încărcându-l cu foarte 

multă responsabilitate.  

Școala este doar o etapă în viața copilului, o etapă dominată de provocări, dar care nu-l definește și 

nici nu-i prevestește un viitor plin de succes sau insucces. Este natural ca părintele să-și dorească să 

aibă rezultate bune, la fel cum în mod natural și copilul își dorește să ia note mari care să-l valideze 

în fața părinților, profesorilor și colegilor, precum și să aibă relații sociale împlinite acasă și la școală. 

În general părinții privesc școala doar din această perspectivă, a acumulării de cunoaștințe și de 

aceea deseori întrebarea adresată copilului este: „Cum a fost azi la școală, ce note ai luat?”. Școala, 

pe lângă rolul său de a educa, are și o componentă relațională. Iar dacă climatul de la școală nu este 

unul favorabil, unul care să-i ofere copilului stabilitate, bucurie, atunci și rezultatele sunt pe măsură.  

Însă școala este mult mai mult decât atât, școala este un mediu în care copilul se dezvoltă nu doar 

intelectual, dar și emoțional. Este un mediu unde își formează prietenii, unde învață să 

interacționeze cu ceilalți, să gestioneze conflictele, să se identifice cu un grup. Tu de câte ori 

priviești școala și din acest punct de vedere, nu doar din perspectiva competențelor dobândite de 

către copil?  

Școala este locul unde copiii pot și vor face greșeli, tocmai pentru a integra informația pe care o 

primesc. Atunci când copilul memorează totul cu precizia unui ceas elvețian, temându-se să 

Face mai mult zgomot un copac 

care cade, decât toată pădurea 

care creşte în tăcere. 

Proverb chinezesc 
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greșească și fiind ceea ce el și părinții numesc „perfecționist”, riscă să omită o parte foarte 

importantă a procesului de învățare – greșeala. Repet importanța acesteia tocmai pentru că mulți 

dintre noi au crescut cu teama de a greși și cu nevoia de a livra mereu un răspuns corect, concepție 

care ne-a sabotat mai târziu pe drumul profesional pe care l-am urmat, indiferent care a fost acela.  

Școala este cea care ar trebui să-l ajute pe copil să-și formeze propria părere și nu să le adopte pe 

ale altora. Copilul nu merge la școală pentru a învăța ce a vrut să spună un autor într-o operă 

literară, ci merge la școală pentru a-și forma o părere proprie despre viziunea autorului și pentru a 

crea el însuși o operă literară.  

De multe ori profesorul adresează o întrebare așteptând de la elevi răspunsul corect, adică 

răspunsul pe care el l-a gândit a fi corect. Elevii ridică mâna pentru a răspunde. Profesorul numește 

un elev, iar dacă răspunsul nu est cel așteptat de către dascăl, acesta trece mai departe la următorul 

elev, fără a-l îmbogăți pe primul cu experiența gândirii. Or, obiectivul nu este acela de a auzi 

răspunsul corect. De ce ar fi acesta obiectivul, dacă profesorul oricum cunoaște răspunsul? Nu! 

Obiectivul este să-l ajute pe elevul care răspunde greșit să înțeleagă care este raționamentul corect, 

dacă vorbim de științe exacte, unde există de cele mai multe ori o singură rezolvare și chiar și atunci 

variantele de a ajunge la acea rezolvare sunt mai multe. Iar, la celelalte materii, precum româna, 

este important ca profesorul să-i asculte opinia elevului, să înțeleagă care a fost procesul de gândire 

care l-a adus aici și să-l ajute să crească, adresându-i întrebări prin care poate explora alte 

perspective. Obiectivul dascălului și al școlii per ansamblu nu este acela de a căuta și auzi elevul cu 

răspunsul corect, ci să-l îmbogățească pe cel cu răspunsul greșit, incomplet, sau să se îmbogățească 

pe sine ascultând un punct de vedere nou. 

Dezbaterile organizate în clasă sunt o formă foarte utilă de a le stimula inteligența și judecata 

copiilor. Este suficient ca dascălul să prezinte informația brută, spre exemplu faptele istorice așa 

cum s-au petrecut, iar apoi să-i întrebe pe elevi care este părerea lor despre ceea ce s-a întâmplat. 

Ei cum ar fi procedat diferit, ce alte soluții ar fi găsit pentru a satisface interesele ambelor părți? 

Spunem că învățăm istorie pentru a nu o repeta, dar cu toate acestea istoria se repetă. De ce? 

Pentru că în fapt învățăm cum să repetăm evenimentele istorice, fără a reuși să raționăm și să 

distingem între ceea ce ne ajută și ceea ce nu ne deservește interesele.  

Este important să-i învățăm pe copii înțelepciunea, nu să le oferim doar cunoștere. Înțelepciunea 

înseamnă să-i învățăm să gândească pentru ei înșiși, în timp ce cunoașterea înseamnă să le spunem 

ce să gândească. Cunoașterea se pierde, în timp ce înțelepciunea rămâne pentru totdeauna.   

Discrepanțele între felul în care se comportă copilul acasă și felul în care se comportă la școală, pot 

semnala potențiale puncte de creștere. Spre exemplu, un copil care este foarte timid la școală și de 

aceea nu participă activ la ore, în schimb acasă dovedește că stăpânește bine informația, înseamnă 

că are nevoie de o creștere a încrederii în sine și de încurajări pentru a fi mai activ în clasă. 
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Totodată, i-ar fi de ajutor dacă ar începe să participe în clasă la materiile pe care le stăpânește cel 

mai bine.  

Părintele se poate întâlni cu dascălul pentru a discuta aceste aspecte și pentru a găsi soluții. Este 

important ca ambii să păstreze o comunicare bazată pe observații separate de evaluări. Și pentru a 

face mai clar acest principiu, specific comunicării nonviolente, am alcătuit tabelul de mai jos.  

Adult Observație combinată cu evaluare  Observație separată de evaluare 

Părinte Poate, dar nu vrea 

Când văd că acasă cunoaște materia, însă în 
clasă ezită să participe, mă gândesc că dacă ar 
dori, ar putea răspunde cu ușurință și la 
întrebările din clasă 

Profesor 
Nu este atent când adresez o 
întrebare 

Când adresez o întrebare în clasă și apoi mă uit 
către el, de cele mai multe ori îmi cere să-i repet 
întrebarea, de aceea mă gândesc că nu este 
atent 

*Concluzia poate fi că acel copil cunoaște informația, dar îi este teamă să nu greșească, ceea ce-l 

face să îi ceară învățătorului/profesorului să repete întrebarea pentru a avea un timp de gândire 

suplimentar sau pentru a trece peste emoțiile din primul moment, care-i pot bloca judecata. 

Mai apoi copilul poate fi implicat în discuția celor doi, lăsându-l să-și spună părerea și să vină singur 

cu soluții. Aceste discuții trebuie să fie lipsite de critici, care l-ar putea inhiba pe copil și l-ar face să-i 

fie teamă de o nouă întâlnire între profesor și părinte. Copilul ar trebui reasigurat că interesul 

comun al celor doi este ca el să fie în primul rând fericit și să-și fructifice la maximum potențialul. 

Un profesor trebuie să-și asume faptul că atunci când vorbește în fața unei clase de treizeci de copii, 

el este înțeles la treizeci de stadii de dezvoltare diferite. 

Un aspect important pe care Michael Thompson l-a evidențiat în cartea sa „Educație fără 

constrângeri”, este acela că un copil trebuie să aibă un sentiment al potrivirii sale în școală – „Ideea 

de potrivire se referă de fapt la încrederea reciprocă dintre profesori și elevi și la sentimentul de 

încredere al elevului pe toată durata procesului de învățare”. Încrederea în adulții seminificativi din 

viața sa îi asigură copilului sprijin pe tot parcursul procesului de învățare și îi întărește încrederea în 

el însuși.  

Așadar, școala este locul în care copilul își dobândește independența, locul în care învață să-și 

gestioneze singur relațiile sociale, locul în care dobândește cunoaștere și noi abilități, locul în care 

învață să-și formeze un punct de vedere propriu și devine încrezător în el însuși. 

Ce nu este școala? Școala nu este o carieră, nu este cea care stabilește traiectoria profesională a 

adultului de mai târziu, precum nici notele nu definesc inteligența copilului sau pe el ca individ. 
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Școala nu este o identitate, este doar o etapă. Școala nu este o fabrică de produse în masă, iar 

copilul nu este un produs de consum social. Școala nu oferă educație la conservă cu răspunsuri 

corecte, școala îl ajută pe copil să exploreze, să înțeleagă și să-și formeze un sistem prorpriu de 

gândire.  

Școala nu construiește șabloane de gândire atent șlefuite de către cei înțelepți, ci îl ajută pe copil să 

își formeze un sistem propriu de gândire pe care-l va folosi apoi întreaga viață.  

Doar astfel reușim să modelăm oameni care să gândească pentru ei înșiși, oameni maturi emoțional 

și oameni care își explorează la maximum potențialul, oricare ar fi acela. Important este să nu 

scăpăm din vedere obiectivul pe termen lung pe care-l avem și să ne adresăm în fiecare clipă 

întrebarea – Ce fel de oameni vrem să modelăm și care sunt acțiunile care ne duc acolo? 

 

Atât dascălul, cât și părintele sunt modele pentru copil. Totodată, școala este mediul în care 

copilul își va forma tiparul profesional.  

În cartea “Puterea părinților. Succesul copilului tău depinde de tine” vorbesc despre tiparele          

mental-emoționale pe care le moștenim de la părinți și pe care le urmăm la maturitate. Aceste 

tipare ne impactează la un nivel atât de profund, încât în mod inconștient noi ne atragem oameni și 

experiențe care să recreeze climatul în care am crescut, chiar dacă acesta a fost unul conflictual, 

plin de tensiuni. Mai mult decât atât, noi ne-am luat ca model propriii părinți și am integrat în 

personalitatea noastră acele comportamente pe care le-am observat la ei. Atât lucrurile bune, cât și 

lucrurile mai puțin bune.  

Cum știm că există aceste tipare? Simplu. În primul rând putem observa în jurul nostru familii întregi 

de oameni depresivi, alcoolici, anxioși, familii de oameni care promovează violența, care au relații 

toxice. Însă sunt și familii care transmit mentalitatea de succes din generație în generație. În al 

doilea rând putem observa la noi înșine experiențele repetitive, care sunt recurente în viețile 

http://adrianamitu.com/proiectele-mele/
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noastre și care ne creează exact această impresie că viața se petrece după un tipar. Pot fi conflictele 

cu partenerul de viață care sunt cauzate de același subiect, încep și se termină la fel de fiecare dată; 

poate fi climatul de la muncă ce persisită chiar dacă schimbi locurile de muncă; poate fi o situație în 

relația cu copilul care te face să îți pierzi cumpătul (ex. copilul nu mănâncă tot din farfurie) și să nu 

reușești să-ți stăpânești furia; sau alte experiențe similare pe care cu toții le avem. 

Modelele și valorile pe care părinții le transmit copiilor sunt adevărate pietre de temelie pe care 

aceștia vor construi în viitor. Iar copilul își copiază părintele tocmai din nevoia sa de a supraviețui în 

familia în care s-a născut, pentru că el știe inconștient că supraviețuirea sa depinde de cei din jur, 

astfel încât va dezvolta acele comportamente care le sunt pe plac părinților, îi va oglindi și copia 

pentru a simți că face parte din familia respectivă.  

Prin procesul acesta a trecut fiecare dintre noi la un moment dat și prin procesul acesta trece 

fiecare copil astăzi. Nu îmi doresc să intru în foarte multe detalii, întrucât tema aceasta am 

dezbătut-o pe larg în cartea “Puterea părinților. Succesul copilului tău depinde de tine”, unde am 

oferit resursele pentru a-l ajuta pe părinte să identifice tiparele moștenite, precum și să evite să le 

transmită mai departe pe cele ce nu-i sunt utile.  

Dacă ar fi să extrag un singur aspect pe care vreau să-l repet și aici, atunci acela ar fi următorul:  

 

Trecând de la familie la școală, tiparele din viața personală sunt strâns legate de ceea ce părinții 

modelează, în timp ce tiparele din viața profesională au legătură cu felul în care ne-am raportat la 

profesori în perioada școalară. 

Educatoarea, învățătoarea și mai târziu profesoara sunt modele pentru copilul care integrează părți 

din fiecare persoană semnificativă care apare în viața sa. Acest proces se produce la nivel 

subconștient, așadar copilul nu poate alege ce anumeme dorește să integreze în tiparul său și ce nu. 

Tot ceea ce face în acest 

moment părintele are ecouri 

nu doar în copilul de astăzi, ci 

și în omul matur de mai târziu. 

 

http://adrianamitu.com/proiectele-mele/
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Experiențele cu o încărcătură emoțională ridicată sunt absorbite și stocate în memoria pe termen 

lung.  

Totodată, modul în care este percepută o persoană diferă de la copil la copil. De aceea uneori frații 

sau surorile își descriu diferit părinții, părând că nu au crescut în aceeași familie. Cum și elevii își 

descriu diferit profesorii. 

Un profesor care face abuz de autoritate pentru a-și impune punctul de vedere poate trezi furie 

într-un copil, făcându-l pe acesta să se răzvrătească, în timp ce în altul poate trezi teamă, făcându-l 

să se supună. În funcție de cât de mare este impactul acestui model, mai târziu acești copii pot 

perpetua atitudinea lor și în viața profesională, privindu-l pe șef cu furie și sfidându-l, sau privindu-l 

cu teamă și evitându-l. Cu toate acestea, am observat o tendință ridicată a celor ce au fost obedienți 

în timpul școlii să manifeste acum un comportament pasiv-agresiv la locul de muncă, fie insitgându-i 

pe colegi fără a-și susține punctul de vedere în fața șefului, fie nerespectând cerințele șefului sau 

prin orice altă metodă. Acest lucru se întâmplă atunci când în perioada școlară au fost acumulate 

frustrări ce nu au fost exprimate, însă care au ars mocnit până la vârsta adultă.  

Și uite așa ajungem să formulăm o afirmație acceptată de mulți ca adevăr și anume că nu te înțelegi 

niciodată cu șeful.  Șeful, sau oricine are o poziție de autoritate este asociat involuntar cu imaginea 

persoanală pe care o are fiecare dintre noi față de autoritate, indiferent de caracteristicile și 

personalitatea celui ce are o funcție de conducere. Astfel, adultul proiectează la nesfârșit imaginea 

dobândită în copilărie și retrăiește acele emoții. La acest lucru se adugă și tendința noastră de a 

căuta oameni ce ne reamintesc de propria copilărie, cei ce ne fac să ne simțim „ca acasă”.  Desigur 

sunt și oameni care ne pot face să ne schimbăm perspectiva, pentru că oricând noi avem 

capacitatea de a învăța din propria experință și de a ne modela tiparele. 

Acțiunile adulților semnificativi din viața unui copil, precum părinții, bunicii, educatorii, profesorii îl 

vor influența pe copil nu doar astăzi, dar și la maturitate. Copilul învață prin puterea exemplului 

personal al celor ce-l înconjoară, dincolo de cuvinte, dincolo de îndrumări și recomandări. Iar 

educatorul, învățătorul, profesorul este unul dintre acele repere care modelează viitorul adult.  

În aceeași măsură, experiența trăită în școală trasează liniile generale pentru experiența 

profesională a omului matur de mai târziu. Spre exemplu dacă un copil se teme de eșec și rareori își 

susține punctul de vedere în fața colegilor și a profesorului, cel mai probabil el va evolua într-un 

adult care manifestă aceeași atitudine și la locul de muncă. În schimb, dacă un copil înțelege că în 

procesul de învățare este natural să greșești și își va argumenta punctul de vedere chiar cu riscul de 

a eșua, atunci foarte probabil el va deveni un adult care la locul de muncă va propune idei noi, fiind 

capabil să aibă o perspectivă proprie asupra unui subiect. Acest lucru nu înseamnă că un copil timid 

are în față o carieră plină de insuccese. Nu. Doar că va fi nevoie de efortul său conștient să-și 

remodeleze tiparele. De aceea este mult mai simplu ca el să le contureze încă de la începu astfel 

încât să răspundă acelor valori care-i vor fi utile mai târziu în viață. 
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Profesorul și părintele pot urmări modul în care copilul se raportează la școală și la dascăli și care 

este atitudinea sa față de climatul de acolo și în general față de informație.  

Un alt aspect interesant este că un copil învață din tiparul profesional pe care-l modelează părintele 

său. El observă care este atitudinea mamei și a tatălui față de locul de muncă, dacă aceștia sunt 

ambițioși, dacă au obiective pe care și le ating cu succes, dacă sunt proactivi și își practică cu plăcere 

meseria; sau din contră, dacă sunt demotivați, povestesc în fiecare seară despre problemele de la 

serviciu cărora nu le fac față, vorbesc despre nedreptatea cu care-i tratează șeful și despre discuțiile 

în contradictoriu avute cu colegii. Toate acestea sunt absorbite de copilul care pare doar că se joacă 

liniștit lângă ei, neluând în seamă ce spun părinții săi, iar mai apoi transpuse în atitudinea lui față de 

școală.  

Modelele parentale și cele ale dascălilor sunt extrem de importante pentru viața profesională a 

viitorului adult. La toate acestea se adugă și experiențele personale ulterioare, dar acestea vor veni 

întotdeauna în completarea modelelor primite în copilărie și se vor așeza peste baza deja formată. 

Ceea ce copilul experimentează în copilărie nu mai pote fi șters ulterior, doar cu greu poate fi 

modelat sau cizelat, dar niciodată șters.  

 

Deseori ni se întâmplă să uităm cum a fost să fim copii la un moment dat, care au fost provocările 

întâmpinate, cum ne-am simțit în fața acestora și cum le-am făcut față.  

Părintele întâmpină cele mai mari provocări în relația cu copilul, în acele etape în care el a 

întâmpinat probleme în propria copilărie și pe care părinții săi nu au reușit să le gestioneze. Așadar, 

istoria noastră personală are un impact major în felul în care ne raportăm în relaționarea cu cei 

mici. De aceea, înainte de a trece mai departe, am să-ți adresez câteva întrebări care te pot ajuta să 

îți reamintești prorpriile provocări întâmpinate la școală. 

1. Cum a fost școala pentru tine? 

2. Care sunt cele mai mari provocări pe care ți le amintești din perioada respectivă? 

3. Ce îți plăcea la școală? 

4. Cum era viața ta socială la școală? Aparțineai unui grup de prieteni, sau erai retras și 

introvertit? 

5. Care era atitudinea părinților față de performanțele tale școlare? Care erau aștepătările lor? 

Pentru a-ți face munca mai ușoară, am să-ți relatez povestea mea, poveste care ar putea aduce 

lumină și speranță în viața oricărui părinte care are un copil ce se luptă să dobândească note mai 

mari și să țină pasul cu ceilalți colegi.  

 

Întrebări? 
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Cei care mă citesc știu deja că vorbesc foarte mult din experiența personală și aleg să împărtășesc 

întâmplările mele tocmai pentru că ele pot aduce o perspectivă nouă. Adevărul este că sunt 

posesoarea unor experiențe care au darul de a trezi. Și sunt cum nu se poate mai recunoscătoare 

pentru acest lucru.  

Și în ceea ce privește școala, am o poveste personală care este foarte grăitoare pentru ceea ce-mi 

doresc să transmit prin intermediul acestui material, tocmai pentru că nu am fost unul dintre elevii 

care au excelat la învățătură. Pentru mine școala era un câmp de luptă, unde trebuia să merg zilnic 

și să supraviețuiesc, iar la finalul fiecărei zile eram sleită de puteri, dar mă bucuram nespus de tare 

când se închidea ușa apartamentului  în spatele meu. Eram acasă, puteam să respir în sfârșit. 

Întâmpinam dificultăți la mai toate materiile, dar în special la română și matematică, probabil 

pentru că erau și materiile pe care dascălii și părinții puneau accent. Pentru mine cititul unui text în 

fața clasei era o sursă de stres enormă, tocmai pentru că nu eram la nivelul majorității colegilor mei. 

Eram în clasa a treia - a patra și citeam încet și cu pauze lungi. Probabil că astăzi aș fi fost 

diagnosticată cu dislexie sau încetinire în procesul de învățare. Atunci știam doar că sunt o elevă 

slabă, dar inteligentă, urmărită de eticheta lui „poate mai mult, dar nu vrea”. Adevărul era că voiam, 

voiam atât de tare să nu mai râdă colegii de mine când citeam, iar învățătoarea să mă mustre cu 

privirea și să le spună părinților că trebuie neapărat să-mi perfecționez cititul. Voiam cum nimeni 

din jurul meu nu înțelegea cât de tare îmi doream lucrul acesta. Dar nu reușeam.  

La matematică știu că noțiunile au început să-mi pară ambigue încă de prin calasa a doua, în clasa a 

treia pierzându-mă cu totul în complexitatea metodei mersului invers și alte metode, teorii și 

exerciții pe care nu reușeam să le înțeleg cu niciun chip. Am făcut meditații din clasa a treia până în 

clasa a șaptea fără să se vadă o îmbunătățire. În schimb mă simțeam vinovată pentru că trezeam 

frustrări în părinții mei care făceau eforturi financiare pentru a investi în educația mea. Iar acest 

lucru era o sursă de stres și mai mare pentru mine. Acum înțeleg mult mai bine această provocare, 
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atunci însă nu puteam vedea decât un copil incompetent care nu este pe măsura așteptărilor 

părinților săi. 

Mai știu că vorbeam engleză destul de bine, pentru că o învățasem de la televizor, dar cam la atât se 

oprea competența mea în ceea ce privea limbile străine. Nu știam să scriu corect și nici gramatica 

nu o stăpâneam bine. La un moment dat știu că am bătut un covor de la laboratorul de biologie, 

pentru a obține o notă de 10. Nu pentru că mi-ar fi surâs ideea de a obține o notă fără efort, ci 

pentru că, sincer, nu mă vedeam capabilă să iau 10 pe propriile forțe.  

Eram și foarte timidă la școală, tocmai pentru că nu credeam că am ceva inteligent de spus și îmi era 

teamă să nu dau un răspun greșit. De foarte mult ori îmi spuneam răspunsul în minte și vedeam 

cum altcineva este apreciat pentru un răspuns similar cu al meu. Cert este că eșecurile mele din anii 

precedenți mă reduseseră la tăcere pe o perioadă indefinită. 

La toate acestea se adăuga inadaptarea mea socială. Nu eram printre cei mai populari copii din 

clasă și deseori eram ținta tachinărilor colegilor. Eram rotunjoară, deloc atletică și proveneam  

dintr-o familie cu posibilități financiare limitate, astfel că am participat la o singură excursie cu clasa 

în toți cei opt ani de generală. Din fericire aveam una sau două prietene în clasă, însă mai mereu mă 

consideram inferioară colegilor mei, din toate punctele de vedere. Nu-mi găseam locul și mă 

simțeam nepotrivită, incomodă și atât de obosită de eforturile mele de a ține pasul cu ceilalți. Și mă 

mai simțeam singură, foarte singură în lupta aceasta a mea, neînțeleasă de părinți și profesori și 

respinsă de colegi.  

Probabil te întrebi cum se încheie povestea mea. Da, povestea are un final plin de învățăminte 

pentru toți cei care sunt părinți, sau profesori, educatori, diriginți. M-am luptat din răsputeri până în 

clasa a șaptea să înțeleg ce-i în neregulă cu mine, m-am luptat să fiu ca toți ceilalți, să iau note 

decente, să învăț mai bine și nu am reușit să mă înscriu în tipare. Lucrurile s-au schimbat atunci 

când am reușit să privesc informația dintr-o altă perspectivă și am constatat că învăț foarte ușor 

singură, dacă stau și citesc toate conceptele, teoriile, exercițiile, dacă îmi formez o logică proprie și 

înțeleg de una singură. Așadar, mi-am schimbat stilul de învățare, am restructurat tot ceea ce știam 

despre școală și am devenit autodidactă. Crezi că mi s-au îmbunătățit rezultatele? 

Nu doar că mi s-au îmbunătățit rezultatele, dar am terminat școala generală fiind considerată de 

către profesori una dintre cele mai bune eleve din clasă. În ultimul an am avut o medie generală cu 

aproape un punct peste media din anul precedent și am obținut premiul doi, fiind a patra din clasă 

și la o distanță de doar câțiva sutimi de ultimul premiu întâi acordat. Adevărul este că nu am 

regretat niciun moment că nu am obținut premiul întâi, ieșisem deja victorioasă. Viața socială mi se 

îmbunătățise și ea, iar acum eram inclusă în grupul copiilor populari. Am mai dus o ultimă bătălie cu 

mama care dorea să mă înscriu la un liceu mai slab, crezând că n-am să fac față, de aceea am   

rugat-o pe diriginta mea să o convingă să aplic la liceul pe care mi-l doream. Am sfârșit prin a intra la 

un liceu bun, iar performanțele școlare nu mi-au mai scăzut de atunci și până la finalizarea facultății. 
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Toți acești ani am trăit cu impresia că ceva este în neregulă cu mine, când de fapt a fost suficient  

să-mi schimb perspectiva și felul în care mă raportam la informație. Mă întreb câți copii duc astăzi 

această luptă? Și câți dintre ei își vor descoperi propriul stil de învățare și vor ieși învingători? Câți 

suferă mut pe băncile școlii simțindu-se insuficienți, inadaptați, sub medie? Și câți găsesc o 

persoană care să-i ajute să aibă o nouă viziune? Câți profesori intră în clasă doar pentru a-și susține 

ora cu cei mai buni, lăsându-i deoparte pe cei care nu țin pasul cu majoritatea? Și câți profesori se 

preocupă într-adevăr de stilul de învățare al fiecărui elev în parte, de abilitățile și de unicitatea 

ființei sale? 

Povestea mea este o poveste simplă, regăsită în viețile multora, povestea copilului care nu s-a 

adaptat sistemului de învățământ și a găsit propria cale, și-a dezvoltat o strategie de supraviețuire, 

dar nu doar atât, a înflorit odată ce a înțeles cum funcționează. Nu pot spune că a fost greu, ci că a 

fost extraordinar de greu, stresant și obositor. Câți copii merg pe drumul acesta în fiecare zi? Eu zic 

că sunt mulți, sunt foarte mulți și nimeni nu-i vede și nu-i înțelege. Goana după performanță este 

una dintre insuficiențele școlii. 

 La finalul ciclului de învățământ întrebarea cea mai potrivită ar fi nu „ce medii a avut copilul?”, dar 

„ce știe copilul să facă cu ceea ce a învățat în școală?”. Sunt elevi cu medii de 9-10 care ajung să 

aibă succes, la fel cum sunt și elevi cu medii de 6-7 care se bucură de succes. Statistic nu putem 

demonstra care este procentajul acestora și să tragem concluzii. Un prim aspect de avut în vedere 

atunci când discutăm despre succes este legat de abilitățile pe care copilul și le-a valorificat și 

cunoștințele pe care știe să le pună în practică.  

Însă, dacă discutăm despre un copil de succes, despre un om de succes, trebuie avute în vedere și 

alte aspecte, nu doar cunoștințele acumulate de către copil. În cartea „Educația prin iubire”, Dr. 

Ross Campbell spunea:  „pentru ca un copil să fie capabil să învețe, el trebuie să fie la nivelul de 

maturitate emoțională specific vârstei sale. Maturitatea emoțională înseamnă capacitatea de a-și 

stăpâni anxietatea, de a face față stresului și de a-și menține echilibrul în momentele de schimbare. 

Copiii lipsiți de afecțiune și care nu sunt lesne acceptați de părinți vor fi puțin motivați să accepte 

efortul învățăturii”.  

Așadar, nu este suficient ca un copil doar să asimileze și să pună în practică informația, el trebuie de 

asemenea să aibă un nivel de maturitate emoțională optim pentru vârsta pe care o are. Apoi 

motivația intrinsecă și descoperirea vocației sunt alte două elemente importante care contribuie la 

succesul pe termen lung. Încrederea în sine, abilitatea de a face față provocărilor și toleranța la 

frustrare sunt aspecte la fel de importante. Este nevoie de o plajă mai largă de indici care trebuie 

avuți în vedere înainte să decidem ce fel de acțiuni le sunt benefice copiilor și care, din contră, nu le 

deservesc interesele. 
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Sentimentul de teamă se naște odată cu noi și indiferent dacă teama este una reală sau una care 

nu are o cauză existentă, ci mai degrabă una proiectată sau probabilă, acest lucru nu face ca 

intensitatea sa să scadă. Dacă temerile copiilor ni se par nejustificate, spre exemplu teama de a fi 

părăsit la grădiniță sau teama de oameni necunoscuți, atunci să ne gândim puțin la propriile temeri 

nejustificate. Atunci când partenerul de viață, mama, tatăl nu ne răspund la telefon, ne îngrijorăm 

gândindu-ne că poate au pățit ceva. Chiar dacă cineva ne spune în acele momente „stai liniștit, sigur 

îți va răspunde, poate are treabă”, sentimentul de teamă nu scade în intensitate, deși nu avem un 

motiv real de îngrijorare. La fel este și pentru copilul care are o temere, iar părintele reacționează 

fie minimalizând teama respectivă - fiind indiferent , fie încercând să-l salveze, fie râzând de teama 

copilului, sau fiind autoritar. În niciuna dintre aceste situații copilul nu dezvoltă un mecanism 

sănătos de a face față fricilor. Despre temeri am discutat pe larg în cartea “Puterea părinților. 

Succesul copilului tău depinde de tine”, așadar în acest material mă voi rezuma la a vorbi strict 

despre temerile legate de școală.  

Odată cu mersul la grădiniță intervine și teama de separare a copilului de părinte, în special față de 

persoana care l-a avut până atunci în grijă întreaga zi. Această temere se manifestă prin crize de 

plâns și refuzul de a rămâne acolo. Ținând cont că este pentru prima oară când copilul se desparte 

de părinți, bunici, bonă și se vede nevoit să facă față provocărilor sociale de unul singur, este de 

înțeles de ce apare această teamă.  

În unele situații teama de separare poate fi alimentată de amintirea unui eveniment anterior în care 

copilul s-a pierdut de părinți atunci când aceștia erau într-un magazin, în vacanță sau orice alt loc 

străin. Această amintire este stocată în memoria implicită și se reactivează în clipa când se separă 

de părinți. Eu însămi am avut o astfel de experiență, m-am pierdut de mama într-un magazin. Deloc 

surprinzător îmi amintesc de această întâmplare cu lux de amănunte și astăzi. Mulți ani după aceea 

am trăit anxietatea de separare, iar adaptarea mea la grădiniță a fost o etapă dificilă atât pentru 

mine, cât și pentru părinții și bunica mea.  

 

Când teama bate la uşă,  

      trimite credinţa să deschidă.     

                          

                          Proverb amish 

 

http://adrianamitu.com/proiectele-mele/
http://adrianamitu.com/proiectele-mele/
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În astfel de situații este de ajutor ca cel mic sau cea mică să fie reasigurat că mama sau o altă 

persoană va reveni pentru a-l lua de la grădiniță sau cămin la ora stabilită. Totodată, este important 

ca acel copil să se simtă înțeles și emoția să-i fie validată de părinte și nu să-i fie infirmată prin 

expresii precum: „nu are de ce să-ți fie frică”, sau „ce copil ești, nu mai plânge”. Tot ceea ce înțelege 

copilul din aceste cuvinte este că ceea ce simte nu este normal, că ceva este în neregulă cu el. 

Părintele poate valida emoția copilului spunându-i: „înțeleg că îți este teamă să râmâi la grădiniță, 

îmi pot imagina cât de greu îți este”. Anxietatea de separare se va domoli în timp, atunci când 

copilul realizezează că promisiunea părintelui este păstrată. Este foarte important ca cel mic să aibă 

deja încredere în predictibilitatea acțiunilor părintelui, respectiv că acesta din urmă își onorează 

negreșit promisiunile. 

Mai apoi, când vine vremea să meargă la școală, de multe ori copilul se trezește buimac la vârsta de 

șapte ani auzind că de acum încep lucrurile serioase, că până atunci a copilărit iar acum este vremea 

să se apuce de treabă. Lucru care dă naștere unor noi temeri, copilul speriindu-se de schimbările  

ce-l așteaptă și punându-și întrebări serioase asupra capacității sale de a face față „lucrurilor 

serioase”.  

Este natural ca el să întrebe cum va fi la școală și să dorească cât mai multe detalii despre mediul de 

acolo. Discutam la un moment dat cu asistenta de la spitalul de pediatrie din Pitești care a inițiat 

proiectul „Școala Părinților” în cadrul acestei instituții, care-mi povestea că în luna septembrie se 

înregistrează un val de internări ce au ca motiv durerea de stomac, manifestată de mulți copii în 

această perioadă. Deloc surprinzător una dintre cauzele emoționale ale durerilor de stomac este 

temerea și anxietatea. Stomacul este strâns legat la nivel psihologic de capacitatea de a digera ideile 

și situațiile noi și de felul în care o persoană integrează realitatea.  

De aceea un simplu răspuns al părintelui: „ai să vezi tu cum va fi la școală”, de cele mai multe ori 

este insuficient pentru copilul preocupat de ceea ce-l așteaptă. În astfel de situații îi este de ajutor 

ca părintele să-i povestească din experiența personală pe care el a trăit-o la rândul său în copilărie: 

cum a fost în prima sa zi de școală față de cum și-a imaginat că va fi, cum a fost școala pentru el, ce 

provocări a întâmpinat și cum le-a depășit. Foarte probabil copilul nu se va sătura să asculte 

poveștile părinților și va întreba din nou și din nou despre acestea. De ajutor ar fi și dacă părinții 

împreună cu viitorul elev ar putea vizita școala și clasa în care va învăța acesta și să-și întâlnească 

învățătoarea sau diriginta, cu câteva zile înaintea începerii anului școlar.  

Pe măsură ce înaintează în vârstă și temerile sale cresc odată cu el. Școala  este un loc al 

experiențelor frumoase și provocatoare deopotrivă. Teama de a nu face bine la un test, teama de a 

fi ascultat la lecție, teama de a nu fi acceptat de către grup, teama de un alt copil care este agresiv 

cu el, teama de un profesor, teama de a nu se ridica la nivelul așteptărilor părinților, teama de a lua 

o notă mică. Toate acestea sunt temerile zilnice pe care le întâmpină copilul la școală și cărora 

trebuie să le facă față. Este important ca părintele să cunoască toate aceste temeri și să îl înțeleagă.  
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De cele mai multe ori copilul are nevoie doar să fie ascultat, fără ca părintele să încerce să găsească 

soluția problemei sau să intervină în viața de la școală. Rareori copilul cere acest lucru părintelui. 

Dar are nevoie de ascultarea și înțelegerea sa, are nevoie ca după o zi dificilă la școală cineva acasă 

să-l întrebe nu doar „Cum a fost la școală, ce notă ai luat la test?”, ci „Cum a mers cu proiectul 

acela?”, „Știu că erai îngrijorat pentru că Andreea și-a rupt piciorul, se simte mai bine?”, „Te-ai 

împăcat cu Robert, îmi povesteai ieri că v-ați certat?”. De fapt prin aceste întrebări părintele îi 

transmite că este interesat nu doar de notele și performanțele școlare ale copilului, dar și de ceea 

ce simte și trăiește zilnic atunci când nu este acasă. Astfel, se creează o legătură strânsă între 

părinte și copil, acesta din urmă având încredere să-i împărtășească frământările sale.  

Atunci când copilul reușește să-și depășească temerile sau să rezolve diverse situații provocatoare, 

este suficient să-i spui: „Aveam încredere că vei reuși. Aveam încredere că tot ceea ce ți-ai propus 

vei duce la capăt”. Astfel îi vorbești despre încrederea ta în el și nu despre așteptările tale. Pentru  

a-l ajuta să fie mândru de realizarea sa și să constate singur că ceea ce a făcut este într-adevăr 

valoros, poți adăuga întrebarea: „Tu cum te-ai simțit când ai depășit provocarea respectivă? Ești 

mândru de tine?”, sau „Cât de teamă îți mai este acum de lucrul acela?”. 

În schimb judecata părintelui asupra acțiunilor copilului nu face altceva decât să creeze fisuri în 

relaționarea dintre ei, copilul ajungând să evite să-și povestească provocările. Critica, comparația, 

anticiparea unor rezultate nefavorabile duc la pierderea încrederii în sine a copilului, dar și a 

încrederii în părintele său. Ascultă și gândește-te că el a procedat pe cât de bine o putea face pentru 

vârsta sa și ajută-l să găsească singur soluții mai bune. Cu toții am fost acolo, luând decizii mai bune 

și mai puțin bune, este important să nu uităm acest lucru.  

 

Temerile nu sunt ușor de gestionat la nicio vârstă, însă este util ca un copil să-și formeze un 

mecanism de depășire a lor care-l va ajuta ulterior la maturitate să le gestioneze eficient. 

 Petreceți timp special împreună dimineața, 5-10 minute până începe rutina zilnică. 

Astfel îi asiguri copilului conectarea de care are nevoie înainte de a-l duce la grădiniță sau școală, 

chiar înainte de a începe să se îmbrace, să mănânce și să facă celelalte ritualiri de dimineață. Astfel, 

copilul se va bucura în fiecare dimineață, în loc să o perceapă ca pe o experiență neplăcută. Timpul 

special este un instrument excelent de conectare, de creștere a încrederii între copil și părinte și de 

evitarea crizelor care ar putea avea loc tocmai din lipsa de conectare, sau apariția temerii de 

separare. Ce ai de făcut? Explică-i copilului cum va decurge rutina de dimineață încă din seara 

precedentă. Astfel, se va trezi cu gândul la timpul special pe care aveți să-l petreceți împreună și nu 

la rutina pe fugă ce urmează, sau la separarea de tine. Dimineața lasă-l să aleagă o activitate pe care 

să o faceți împreună timp de 5-10 minute (stabiliți dinainte cât timp puteți aloca). În acest interval 

acordați-i întreaga voastră atenție.  

Soluții – Cum îl ajuți pe copil să-și depășească temerile? 
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 Jocul de-a școala. Acest joc va fi inițiat chiar de copil imediat ce va începe școala sau 

grădinița. Copiii folosesc jocurile simbolice pentru a recrea un eveniment traumatic, o provocare 

întâmpinată, sau pur și simplu o situație nouă. Pentru că școala este în aceeași măsură un început 

nou, dar și plin de provocări, el va transpune această situație în jocurile sale zilnice, punând păpușile 

sau chiar propriii părinți să fie elevi, în timp ce el este dascălul. Poți observa care este tiparul pe 

care-l urmărește jocul său și astfel intui care este provocarea prin care trece la școală. Spre exemplu 

un copil care-ți spune constant să stai cuminte și să nu te mai foiești în bancă, foarte probabil 

întâmpină aceeași dificultate la școală. Temerile ies la iveală într-un astfel de joc, unde pot fi 

vindecate, deoarece acum copilul se simte în cotrol, el fiind cel care rescrie scenariul și de data 

asceasta este în pielea dascălului care stabilește regulile. Tot ce ai de făcut este să-i urmezi 

indicațiile și să-i observi jocul, admirând cum procesul de vindecare își urmează cursul natural. Poți 

discuta aceste aspecte și cu educatoarea sau învățătoarea, pentru a identifica corelațiile cu viața 

școlară. 

 Ascultă plânsul din nimic. Atunci când ceva este în neregulă, copiii nu au capacitatea să 

formuleze acest lucru în cuvinte, de aceea găsesc diverse motive care să le declanșeze plânsul 

vindecător. Pot plânge pentru că bluza preferată este la spălat, pentru că nu se pot încălța cu un 

pantof, sau că nu le place gustarea de dimineață. Aceste „non-motive” sunt de fapt folosite ca 

pârghii pentru eliberarea emoțiilor și pot apărea foarte frecvent în preajam începerii anului școlar. 

Totodată, copiii vor plânge doar cu persoane în care ei au încredere, așadar după o zi liniștită la 

grădiniță pot avea o descărcare atunci când își întâlnesc părinții. Este important să-l asculți în astfel 

de momente și să vezi mai departe de motivul pe care-l invocă copilul, să înțelegi că are nevoie de 

vindecare pentru a depăși această perioadă și tot ce ai de făcut este să îi asculți plânsul.  

  Atunci când copilul este preocupat de începerea unei noi clase, îl poți întreba ce 

anume îl sperie la acest nou an. Dacă este vorba despre situația în care el se simte temător pentru 

că trece într-o clasă mai mare, așa cum este în cele mai multe cazuri, îl poți întreba: „Cum te simți cu 

o zi înainte de ziua ta și cu o zi după aceasta?”. Astfel copilul va conștientiza că singurul lucru care se 

schimbă este cifra clasei. Discută cu el și ascultă-i temerile cu empatie. 

 Atunci când intervine teama de a nu performa la o anumită materie, părintele poate 

încerca să-l ajute pe copil, dacă  este o materie la care se pricepe. Implicarea părintelui este foarte 

importantă în viața școlară a copilului, atât timp cât acesta nu-și asumă responsabilitatea pentru 

sarcinile copilului, cum ar fi temele. Totodată, un părinte autoritar, care-și pierde răbdarea atunci 

când explică, nu face altceva decât să adâncească teama copilului și sentimentul că nu este suficient 

de bun. Acest lucru va duce la performanțe școlare și mai scăzute, întrucât părintele devine un 

factor de stres pentru copil, lucru care va duce la blocarea gândirii logice (voi detalia mai jos 

impactul factorilor de stres asupra gândirii logice). În același timp, legătura de încredere dintre 

părinte și copil se va rupe. Deși părintele a avut cele mai bune intenții nu a reușit să le valorifice în 

interesul copilului. 
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 Întreabă-l pe copil: „Ce te preocupă?”. Se întâmplă ca un copil să fie prezent doar fizic 

în sala de clasă, în timp ce mintea sa este undeva departe. Acesta este un copil pe care profesorii îl 

consideră neatent sau absent. În astfel de situații părintele cade de cele mai multe ori în capcana 

frustrărilor proprii și îl ceartă pe copil pentru lipsa lui de interes față de școală, însă scapă din vedere 

esențialul. Ce este de fapt în mintea acelui copil? Atunci când acasă sunt conflicte, când părinții trec 

printr-un divorț, când apare un nou frate, când cineva din familie se îmbolnăvește; copilul care 

poate părea aparent indiferent la tot ceea ce se întâmplă în jurul său, se poate simți copleșit de 

temeri și va evada în lumea sa imaginară ori de câte ori va prinde ocazia. Acest lucru se poate 

întâmpla și dacă sursa temerilor este la școală. Părintele poate doar intui care este cauza, însă nu o 

poate cunoaște cu certitudine. Dacă relația acestora este una bazată pe încredere, atunci copilul își 

va împărtăși temerile cu părintele. Copilul are nevoie să fie întrebat și înțeles, înainte de a-i fi 

corectat comportamentul, altfel părintele va încerca să schimbe efectul, fără a cunoaște cauza. 

Lucru care va duce la și mai multe frustrări din partea ambilor. 

 

 

Mediul școlar este fără doar și poate unul competitiv și unul care favorizează comparația și 

diferențierea performanțelor în termeni de „mai bun” și „mai slab”. Noi înșine am crescut știind că 

trebuie să ne comparăm cu ceilalți și fără să fim conștienți de acest tipar, nu facem altceva decât  

să-l transmitem mai departe generațiilor viitoare, crezând că ne este util.  

Comparația și competiția cu cel de lângă tine sunt unele dintre primele lecții pe care le-am învățat 

încă de când am conștientizat că există și alți copii în jurul nostru, cu care era musai să ne 

comparăm și să fim asemănători, altfel nu se putea. Auzeam constant: „Andreea de ce poate să ia 

10 la română? Tu de ce nu poți?”. Ce am învățat de fapt? Că noi suntem mai puțini extraordinari 

decât alții, că noi ar trebui să luăm 10 la română ca Andreea, dar și 10 la mate ca Mihai, că efortul 

nostru nu conta, nu conta că învățam pe rupte și că investeam mai mult timp și efort decât colegul 

care lua de fiecare dată 10, pentru că în cele din urmă nota era cea care spunea cât de bine ne-am 
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altui om.  
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pregătit la materia respectivă. Iar câteodată când erai tare mândru de realizarea ta și veneai acasă 

cu un 9 la o lucrare, la materia care-ți dădea cele mai mari bătăi de cap, întrebarea nu întârzia să 

apară: „Care a fost cea mai mare notă din clasă?”. Nici la sfârșitul anului nu scăpam de etichete și 

comparații: „Ai avut media 9.02 și a câta/al câtelea ai fost din clasă?“. Și iarăși învățam că nu 

suntem suficient de buni, de frumoși, de extraordinari. Și sincer, sufeream tare de lipsa noastră de 

strălucire în comparație cu ceilalți, mai cu moț decât noi. 

Și la ce ne-a ajutat această comparație? Am crescut, am ajuns adulți cu drepturi depline și cu o 

încredere în noi înșine știrbită. Am ajuns adulți care se compară tot timpul cu ceilalți colegi sau 

prieteni și care nu sunt niciodată mulțumiți de ei înșiși. Am ajuns adulți care nu se valorizează, care 

se mulțumesc cu puțin, cu un salariu insuficient, cu un loc de muncă ce nu ne aduce bucurie. Am 

ajuns adulți care încearcă să fie „în rândul lumii”, dar care nu au o zi în care să nu-și amintească cât 

de imperfecți sunt și cât de multe lucruri le lipsesc, privind cu jind la prietenul cu afacere profitabilă 

care-și permite trei vacanțe pe an, sau la prietena care este și mamă și soție și femeie de carieră. 

Am ajuns să ne plângem că nu am realizat mare lucru pentru vârsta noastră. Eu însămi am ascultat 

oameni aflați la intersecția dintre adolescență și maturitate, tineri de 21-22-23 de ani care se 

simțeau neîmpliniți pentru că nu au realizat nimic până la această vârstă. Am cunoscut și oameni 

care erau modele de succes pentru ceilalți și care spuneau același lucru, că nu au realizat nimic până 

la vârsta de 31-32-33 de ani. Iar exemplele pot continua. În ei am văzut ceea ce văd în mulți alții - 

insatisfacția pentru cine ești astăzi comparativ cu cine ți-ai dori să fii. O nemulțumire mereu 

flămândă, care te seacă de bucuria prezentului și te ține mereu în goana spre mai bine, spre mai 

mult.  

Diferența între copilul de ieri și adultul de astăzi este doar că acum nu mai primim note și nu avem 

de unde să știm a câta sau al câtelea suntem. Iar problema care apare aici este aceea că oricât am 

avea nu suntem niciodată suficient de sus și trăim o neîmplinire continuă, trăim o permanentă stare 

de „putem mai bine”. 

Comparația și competiția ne-au șubrezit încrederea în noi înșine, prinzându-ne pe mulți dintre noi în 

jocul acesta a lui „a fi mai bun decât cel de lângă tine”. Ceea ce nu am învățat în decursul anilor de 

școală este să ne celebrăm succesele, să ne apreciem pentru lucrurile pe care știm să le facem mai 

bine decât restul și să lucrăm pe plusurile noastre și nu pe minusuri. Competiția, așa cum o 

înțelegem, este că cineva trebuie să eșueze, pentru ca altcineva să aibă succes. Îi privim pe ceilalți 

ca obstacole și dăm din coate pentru a ieși la suprafață. Acesta a fost tiparul cu care am crescut de 

pe băncile șoclii până în anii maturității. O astfel de competiție este cât se poate de nesănătoasă. 

Care este focusul principal când suntem într-o competiție? De cele mai multe ori focusul este să-l 

bați pe celălalt și nu neapărat să performezi. Concentrarea pe ceea ce ai de făcut sare de la a-l 

evalua pe cel de lângă tine și implict pe tine în raport cu el, la a face cât poți de bine ceea ce ai de 

făcut. Pe lângă toate acestea cei ce cred că vor pierde, cei ce se simt mai puțini buni, au tendința să 

nu-și mai dea interesul. „La ce bun să mai învăț ? Iarăși iau notă mică și oricum nu mai am nicio 
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șansă să-mi îndrept media anul acesta”, gândește deseori elevul care are performanțe slabe, 

indiferent de eforturile depuse și care este mai mereu comparat cu ceilalți colegi care au note mai 

mari. Anticiparea rezultatelor slabe și rememorarea situațiilor anterioare în care a avut rezultate 

slabe, va duce de cele mai multe ori la eșec. 

De ce nu am încuraja cooperarea, în loc să promovăm competiția? Se spune că două minți luminate 

gândesc mult mai bine decât una singură.  

De ce să-i învățăm pe copii cooperarea? Iar când spun cooperare vorbesc despre proiecte realizate 

împreună, dar și despre temele zilnice. Atunci când cooperarea se întâmplă între doi copii de același 

nivel ideile acestora se vor îmbina și fiecare va avea de învățat de la celălalt. Fiecare are talentul său 

și se descurcă foarte bine la una-două materii.  

Atunci când cooperarea se întâmplă între un copil cu rezultate bune și unul cu rezultate mai slabe, 

sau pur și simplu un frate sau un prieten mai mic, am fi tentați să credem că-i facem un deserviciu 

celui ce stăpânește bine materia. De fapt nu este așa. Albert Einstein spunea că: „Dacă nu poţi 

explica ceva unui copil de şase ani, atunci nici tu nu ai înţeles”. Cu alte cuvinte stăpânim bine 

informația atunci când știm să le-o explicăm celorlalți, astfel că adăugăm și o parte practică 

procesului de învățare. Este mult mai valoroas acest fel de a lucra decât munca individuală.  

Atunci când lucrează individual elevii rămân doar cu bagajul lor de cunoștințe, pe când atunci când 

cooperează ei dobândesc noi cunoștințe de la ceilalți, precum și abilități de explicare, punere în 

practică, comunicare. Desigur, acest lucru nu înseamnă că trebui să-i privăm de studiu individual.  

Cooperarea este utilă și atunci când este folosită în clasă, condiția de bază fiind ca grupul să fie unul 

mic și proiectul să fie provocator. 

Trăim într-un mediu competitiv și așa cum s-a format societatea până în prezent punem accent pe 

performanță și rezultatele obținute în raport cu ceilalți. Întrebarea care apare aici este dacă un copil 

ce a crescut într-un mediu care promovează cooperarea, se poate adapta unui mediu competitiv? 

Cu siguranță vor fi ocazii în care copilul poate și va intra în competiție, putând să se adapteze 

acestui mediu. Astfel de situații sunt concursurile școlare, olimpiadele, competițiile sportive și așa 

mai departe.  

Însă, competiția care poate da naștere unor răni emoționale este cea indusă de către părinte sau 

profesor, sau chiar de către copilul care s-a obișnuit cu acest tipar pentru că l-a experimentat de 

foarte multe ori în trecut. Formularea de către profesor a unei simple lecții în spirit competitiv 

poate face predarea mai ușoară, dar nu neapărat și ridică performanțele elevilor. Stresul 

competiției de multe ori duce la scăderea rezultatelor.  
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Un părinte competitiv își va antrena propriul copil în același stil, fără a avea în vedere implicațiile pe 

termen lung și fără a se întreba dacă o comparație cu ceilalți îl ajută pe copil, sau din contră îi face 

un deserviciu.  

Impactul competiției asupra fiecăruia depinde de la copil la copil. Cei cu o „anduranță” crescută vor 

lua totul ca pe o provocare creând competiții chiar atunci când ele nu există. Spre exemplu un copil 

se va întrece cu colegul său care rezolvă primul exercițiul, fără a formula neapărat cu voce tare 

provocarea, tot scenariul competitiv desfășurându-se în mintea lui. Sau va formula competiții 

fulger: cine ajunge primul în clasă, cine termină primul de mâncat și așa mai departe. În schimb, 

copiii care sunt mai timizi, introvertiți sau care se adaptează mai greu social, vor percepe competiția 

ca pe o sursă foarte mare de stres, ajungând să fie obosiți din cauza nivelului de altertă în care sunt 

în permanență, organismul și psihicul lor nefiind obișnuit sau adaptat să funcționeze în astfel de 

condiții. 

Este foarte important să nu recreăm tiparele după care noi am crescut și să nu promovăm 

comparația cu ceilalți și competiția ca sursă de motivație și de creștere a performanțelor. Cei dintre 

voi care lucrează în companii mari, dar nu doar aceștia, știu cât de stresant este un mediu 

competitiv și ce impact poate avea pe termen lung asupra organismului uman. De ce să creăm un 

astfel de mediu și o astfel de experiență de învățare pentru copii?   

Totodată, competiția este cauzatoare de stres. Impactul pe care-l are stresul asupra creierului îl 

puteți observa ilustrat în infograficul de mai jos.   
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Stresul produce eliberarea cortizolului și adrenalinei, acesta fiind un răspuns natural al organismului 

atunci când simte că este în pericol. Persoana care este supusă unui factor de stres, în cazul acesta 

competiția, va avea una dintre cele 3 strategii – luptă, fugi sau îngheață. În general copiii cu o 

personalitate mai puternică vor alege lupta, depunând un efort intens în încercarea de a-l depăși pe 

colegul sau colega sa, în timp ce copiii cu un caracter evitant vor alege fuga, izolându-se de mediul 

competitiv prin introversiune și printr-un refuz mut de a lua parte la activitățile generatoare de 

stres (ex. neparticipând activ în clasă). Niciuna dintre aceste variante nu este sănătoasă pentru 

dezvoltarea copilului, ce trebuie să-și îndrepte atenția spre învățare și nu spre competiție. 

Atunci când organismul este supus stresului, în urma unor stimuli care generează frica, copilul va 

răspunde prin intermediul amigdalei (parte a creierului situată în sistemul limbic, denumită și creier 

emoțional) și nu prin intermediul cortexului prefrontal, responsabil cu gândirea logică, autoreglarea, 

autocontrolul, rezolvarea unor operații complexe. Cortexul prefrontal ajunge la maturitate la vârsta 

de 21-22 de ani, până atunci majoritatea răspunsurilor fiind formulate prin intermediul amigdalei. 

Pe măsură ce individul înaintează în vârstă răspunsurile logice sunt din ce în ce mai frecvente. Însă, 

stresul blochează capacitatea creierului copilului de a răspunde logic la situația respectivă, iar 

controlul este preluat de creierul emoțional.  

Un studiu al Universității Georgetown realizat pe un eșantion de 4000 de copii cu vârsta de 7 ani a 

arătat că cei ce aveau nivelul de cortizol cel mai ridicat aveau și cel mai scăzut IQ (cu 13% mai mic 

decât cel al copiilor cu un nivel de cortizol redus). În aceeași măsură, copiii ce au un nivel de cortizol 

ridicat, au abilități sociale, motrice și lingvistice mai puțin dezvoltate decât ceilalți copii.  

Un alt studiu al Universității din California a scos la iveală că stresul activează hormonul de eliberare 

corticotropină (CRH - corticotropin-releasing hormone), care interferează cu procesul de colectare și 

stocare a memoriei. Eliberarea de CRH în hipocampus, parte a creierului responsabilă cu învățarea 

(memoria de lungă durată) și memoria explicită, limitează abilitatea de a colecta și stoca amintiri și 

de a forma noi sinapse.  

Credem că a fi competitiv înseamnă a fi productiv, cu toate acestea stresul competiției nu mărește 

productivitatea și nici nu ajută la formularea unor răspunsuri raționale.  

 

Motivația extrinsecă (pedepsele sau recompensele) este de scurtă durată și necesită să fie din ce în 

ce mai mare pentru a fi eficientă, în timp ce motivația intrinsecă este cea care arde pe termen lung 

în interiorul fiecăruia dintre noi. Iată câteva resurse pentru a stimula motivația intrinsecă și pentru a 

diminua competiția din clasă. 

 Ajută-l pe copil să își observe progresele, să fie mai bun decât a fost ieri și să-și 

depășească performanțele precendente. Aceasta este o competiție cu el însuși, ce oferă satisfacții 

Soluții - Cum poți diminua competiția și stimula motivația intrinsecă? 

http://www.nytimes.com/1983/05/31/science/study-ties-iq-scores-to-stress.html
http://psychcentral.com/news/2008/03/12/stress-affects-learning-and-memory/2031.html
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mult mai mari decât comparația cu ceilalți. Ajutându-l să-și aprecieze eforturile și să fie mândru de 

rezultatele sale, astfel îi va creaște încrederea în el însuși, fiind motivat și dornic să aibă rezultate 

mai bune. 

 Ajută-l să găsească un lucru la care este extraordinar de bun. Cu toții avem astfel de 

talente înnăscute, lucruri pe care le facem foarte ușor și cu multă plăcere. Încurajează-l să își 

dezvolte aceste abilități. Copiii pot trece cu vederea talentele lor, tocmai pentru că ei cred că oricine 

poate să cânte, să scrie o compunere frumoasă, să joace șah foarte bine, să obțină timpi foarte mici 

la înot, la fel cum o fac ei.   

 Explică-i că fiecare are talentele sale și că fiecare este bun în felul său. Atunci când 

întâmpină dificultăți la o materie, încurajează-l să-și găsească un coleg care stăpânește mult mai 

bine materia respectivă și să învețe împreună. Creează un mediu propice studiului chiar în propria 

casă, pentru ca experiența să fie cât mai plăcută pentru ambii copii. 

 Fii model! Povestește-i propriile dificultăți pe care le-ai întâmpinat la școală legate de 

competiție și comparație și cum le-ai depășit. Vorbește-i despre acele lucruri care te pasionează 

pentru ca el să aibă un model bun de motivație. 

 Brainstorming pentru copii. Această tehnică este folosită în general în corporații pentru 

a ajuta la găsirea unor soluții sau idei noi. Ea poate fi aplicată și în clasă, formând grupe de lucru, 

fiecare grupă primind o problemă de rezolvat (ex. protejarea mediului înconjurător) sau dezbateri 

pe diverse teme (ex. un eveniment istoric). Astfel se încurajează cooperarea și gâsirea soluțiilor, sau 

formularea părerilor prorpii asupra unui subiect, fără a intra în competiția pentru cel mai bun 

răspuns. 
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Pentru că mi-am dorit ca acest material să conțină foarte multe informații utile, atât pentru părinții, 

cât și pentru cadrele didactice care-l citesc, am decis să adaug o secțiune specială cu interviuri. Am 

discutat cu 3 experți despre diverse aspecte esențiale, legate de dezvoltarea copilului în mediul 

școlar și modul în care va evolua acesta mai târziu în mediul profesional. Astfel că am atins puncte 

de interes major, precum: 

• dezvoltarea emoțională a copilului și relaționările de la școală  

• creșterea performanțelor și însușirea eficientă a cunoștințelor  

• evaluarea performanțelor și descoperirea vocației. 

Următoarea secțiune a acestui material este destinată interviurilor în care vei găsi informații și 

explicații care răspund la cele mai frecvente preocupări ale părinților și dascălilor.  

Îi mulțumesc lui Gaspar Gyorgy, Alexandru Bordea și Mihaelei Feodorof pentru că au răspuns 

invitației mele și pentru că ne-au îmbogățit cu atât de multe informații interesante și utile.  
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_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

1. Gaspar, care este impactul pe care-l are începerea școlii în viața unui copil și cum îl poate 

sprijini părintele în această etapă de dezvoltare? 

 

Începerea școlii este probabil perioada cu cel mai crescut nivel de stres și disconfort emoțional prin 

care o familie cu școlari trece într-un an obișnuit. Iar pentru a depăși cu bine această provocare, 

atunci când vine vorba despre pregătirea copilului pentru școală, este important ca noi adulții să 

îndrăznim să ne conturăm o nouă viziune asupra procesului educațional și să alegem conștient să 

aflăm mai multe informații despre psihologia dezvoltării copilului și despre ce înseamnă cu adevărat 

un proces de relaționare sănătoasă.  

Când îi pregătim pe copii pentru trecerea de la vară la toamnă (sună mai puțin supărător decât 

trecerea de la vacanță la școală), este de evitat să transformăm școala într-un munte de amenințări 

sau o avalanșă de neplăceri, acest risc crește foarte mult dacă accentul se pune pe competiție și nu 

pe colaborare, pe realizări și nu pe explorare creativă - deoarece îi determină pe copii să se închidă 

în fața experienței de învățare. Astfel, mesajele de genul: „Lasă că vezi tu cât de greu îți va fi când 

începe școala” sau „Bucură-te acum că după ce începe școala, va fi vai și amar de capul tău” – nu-l 

ajută pe copil să se pregătească pentru școală, doar îi activează nivelul de anxietate, iar cortizolul - 

cunoscut drept hormonul stresului - începe să se producă într-o cantitate tot mai mare în creier, 

ceea ce va activa automat mecanismele de apărare, iar astfel energia nu este canalizată spre 

achiziționarea de informații, ci spre conturarea stategiilor personale de a face față pericolului.   

Esențial de reținut este că învățare se produce atunci când celulele nervoase se conectează la 

nivelul creierului și formează, ceea ce numim în termeni științifici, sinapse. Când învățăm ceva nou, 

se naște o nouă rețea neuronală care formează un nou șablon în mintea noastră. Și cu cât exersăm 

mai mult ceva, cu referire directă la activitatea nouă, cu atât mai puternic devine noul șablon 

cognitiv. Tot în categoria ingredientelor necesare pentru o învățare eficientă includem somnul de 

calitate și alimentația sănătoasă, fără să scăpăm din vedere „sarea și piperul educației”: mișcarea; 

Gaspar Gyorgy - psihoterapeut relațional, psiholog clinician, 

Președintele Asociației Multiculturale de Psihologie si 

Psihoterapie. 

 

Am discutat despre: 

Dezvoltarea emoțională a copilului și contextul relațional de la 

școală. 

 

 

http://paginadepsihologie.ro/
http://paginadepsihologie.ro/
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starea mentală pozitivă – evitând stresul excesiv; la care se adaugă repetiția și practica. Pe scurt, 

expunerea copilului la activități variate (sport, artă, programe de dezvoltare personală) este de 

dorit, însă este foarte important să rămânem în echilibru, fără a transforma copilul într-un <<cal de 

curse>> (cu tot respectul față de părinți, sper ca acest termen să nu supere, ci să faciliteze 

conștientizarea) – adesea mintea părinților rămâne blocată pe dorința de performanță și rezultate, 

fără să conștientizeze că-și expun copiii la un stres toxic și distructiv.  

Pentru a cultiva armonia la nivelul întregii familii specialistul în neurobiologie interpersonală, Dr. 

Daniel Siegel, recomandă o rutină în viața elevului, care să fie focusată pe următoarele șapte 

practici:  

 timp cu tine – reprezintă acele momente în care copilul reflectează asupra aspectelor 

interioare: gânduri, emoții, senzații corporale. Această activitate, nu doar că-l ajută pe copil 

să fie mai conștient de sine, dar efectuată periodic stimulează dezvoltarea creierului mai 

ales în ceea ce privește îmbunătățirea atenției, a gândirii și a gestionării emoțiilor – aspect la 

care visează orice cadru didactic. Timpul petrecut cu sinele ajungând să devină și un 

incubator pentru cultivarea empatiei și a compasiunii – atitudini esențiale atât în prețuirea 

de sine, cât și în dezvoltarea și menținerea de relații sănătoase cu colegii, prietenii și cei din 

jur.      

  

 timp pentru somn – somnul are un rol major nu doar în recuperarea fizică, dar și în stocarea 

informațiilor, nou însușite, la nivelul memoriei de lungă durată. Copiii care beneficiază de 

suficient somn, în timpul anului școlar, au o mai bună funcționare cognitivă atunci când vine 

vorba despre: răspuns optim la stres, gândire, focusarea atenției, reamintirea unor 

informații, rezolvarea de probleme, flexibilitate emoțională și conectare interpersonală. Pe 

durata școlii este indicat ca următoarele obiceiuri sănătoase să fie implementate: închiderea 

obiectelor digitale cu cel puțin 60 de minute înainte de culcare; reducerea luminozității cu 

30 de minute înainte de stingerea totală; activitățile educative să nu aibă loc în dormitor – 

acesta nu trebuie asociat cu alte activități în afară de odihnă și somn; eliminarea 

substanțelor pe bază de cofeină; notarea într-un jurnal a principalelor evenimente de peste 

zi (despre această activitate s-a dovedit științific că îmbunătățește funcționarea sistemului 

imunitar și facilitează depășirea provocărilor vieții); de monitorizat timp de o săptămână 

care este cantitatea de somn necesară unei bune funcționări peste zi (majoritatea școlarilor 

necesită în medie 8-9 ore de somn pe noapte).   

 

 timp de focusare/concentrare – creierul uman crește când dormim, dar și atunci când ne 

focusăm atenția fără a fi distrasă frecvent. Mai concret, învățatul este calea prin care atenția 

trimite energie prin circuitele creierului, creând informația în anumite zone care se 

activează, iar neuronii activați sunt conectați la creșterea creierului. Acest proces este 

cunoscut drept – neuroplasticitate, mai exact modul prin care creierul se schimbă ca 
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răspuns la experiența de viață. Depășind mitul multitasking-ului, creierul uman este 

construit pentru a se concentra pe un singur lucru – care ajunge să fie procesat în forme mai 

complexe, conectat la idei similare și formând legături neuronale mai puternice. Acest gen 

de activități de concentrare pe un singur lucru sunt de preferat celor în care copilul are de 

îndeplinit mai multe sarcini în același timp. Atunci când suntem foarte atenți, se optimizează 

schimbările neuroplastice care reprezintă baza învățării. Astfel învățarea pe parcursul 

întregii vieți este o prioritate inclusiv pentru părinți (profit de această ocazie, pentru a 

încuraja încă odată participarea părinților la cât mai multe programe de parenting și 

acumulare de noi cunoștințe – este sănătos nu doar pentru familie, dar și pentru creierul 

matur), adulții care nu se implică în proiecte care să le antreneze atenția ajung să resimtă 

viața ca o rutină neschimbătoare și plictisitoare.  

 

 timp pentru relaxare – dacă atenția neîntreruptă ajută în dezvoltarea creierului, este de 

subliniat și faptul că nu este nevoie să fim concentrați tot timpul. De fapt, pauzele și 

varietatea muncii sunt cele mai importante din cele șapte obiceiuri sănătoase. Aceste pauze 

permit ca mintea să se odihnească și creierul să facă puțină ordine. Relaxarea se produce 

doar atunci când nu avem planuri, nu încercăm să facem ceva – atunci când îi permitem 

creierului să-și reîncarce bateriile, lucru care cel mai adesea se face intenționat. De cele mai 

multe ori părinții au impresia că acest aspect este suficient să se întâmple doar în vacanțe, 

însă realitatea este că noi avem nevoie de pauze mentale zi de zi. Scopul relaxării este să nu 

avem, intenționat, niciun scop. Permiteți-le copiilor să fac asta zilnic pentru scurt timp 

acasă, la școală sau în orice altă situație socială.  

 

 timp pentru joacă – râsul este o chestiune seriosă când vine vorba despre creier și educație, 

deoarece atunci când suntem veseli și spontani creierul se dezvoltă. Această activitate este 

recomandată în special copiilor și adulților, care nu-și permit să piardă vremea și care „se 

prostesc” foarte rar. Puțini dintre noi știm că jocul permite creierului să devină activ în 

moduri noi și imprevizibile, care ajută să se consolideze noi conexiuni. Jocul este baza 

creativității și a inovației, a bucurie și a conectării. Din nefericire aceste gen de activități sunt 

rar întâlnite în școli, deoarece în mod eronat profesorii sunt prea centrați pe scop și 

rezultate, utilizând ca instrumente educaționale critica, evaluarea și comparațiile – care 

distrug manifestările creative. Pentru a compensa acest aspect cursurile de teatru, artă 

dramatică, muzică și dans sunt bine venite în viața elevului, deoarece acest gen de activități 

sporesc bucuria pe care copilul o poate duce în viața de zi cu zi. De asemenea, este 

important ca și părinții să-și permită timp de joacă și voie bună, deoarece oferă un model 

dezirabil copilului și în timpul în care aceștia se distrează creierele lor se dezvoltă.   

 

 timp pentru activități fizice - știm despre mișcarea aerobică că este sănătate curată, ceea ce 

nu mulți dintre noi știu este că atunci când ne mișcăm corpul, neuroplasticitatea se 
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amplifică – reținem mai multe lucruri, creștem și întărim conexiunile neuronale. Exercițiile 

fizice îi îmbunătățesc copilului starea de spirit, mai ales dacă este predipus la depresie. 

Mișcarea corpului este recomandată și atunci când copilul este furios sau se simte blocat 

într-o starea psihică sau sarcină școlară.    

 timp pentru conectare – este esențial pentru părinți să rețină că modul în care relaționează 

cu copiii lor – îi ajută pe cei mici să dea mai mult sens vieții. Atunci când avem relații bazate 

pe încredere nu suntem doar mai fericiți, dar și mai sănătoși și trăim mai mult. Nu mai este 

o noutate faptul că oamenii sunt construiți pentru conectare – însă pentru una reală, nu 

electronică. Când comunicăm cu cei dragi este important să o facem față în față, prin 

conectarea online nu sunt implicate regiuni importante ale creierului. Conectarea îl ajută pe 

copil să simtă că aparține unui întreg mai vast decât corpul pe care-l are. De reținut este că 

pământul este casa noastră iar oamenii din jur, inclusiv cei de la școală sunt tribul nostru – la 

aceste raportări s-a obișnuit creierul nostru .      

 

Aceste șapte rutine zilnice sprijină o bună integrarea a copilului în sistemele de învățământ, dar îi 

pot oferi și un start sănătos pentru viață. Cu toate acestea concluzia mea, ca psiholog clinician și 

psihoterapeut relațional, este că la fel ca în multe alte domenii ale vieții și în cazul școlii – important 

este să ne mutăm atenția de la „eu” la „noi”. Primul „noi” din viața fiecăruia este dobândit în familia 

de origine, după care acesta se expandează integrând și contextul educațional. Astfel, cel mai 

sănătos lucru pe care-l pot face părinții pentru a depăși provocările începutului de școală este să se 

conecteze autentic la copil, oferindu-i astfel elevului nu doar încredere și prețuire de sine, dar și un 

model eficient de relaționare interumană.    

2. Știu că tu ai ca obiectiv „revoluția“ relațiilor în România, așadar nu pot să nu te întreb 

despre dinamica relațiilor din interiorul școlii. Școala este mult mai mult decât locul în 

care un copil învață, ea are și o componentă socială extrem de importantă. Spune-mi 

câteva cuvinte despre influența pe care o au relațiile de la școală (cu cadrele didactice și 

cu ceilalți colegi) asupra dezvoltării copilului. 

 

Școala este, înainte de toate, un context relațional, iar pentru a ajunge la o bună cooperare în triada 

părinte-copil-profesor ajută să cunoaștem limbajul conectării umane. Învățarea umană este posibilă 

doar printr-un cadru relațional cu sinele, cu ceilalți și cu mediul - iar dacă la nivel relațional nu există 

respect și încredere, procesul de învățare va fi lezat într-un fel sau altul. Astfel și în acest caz, 

conectarea este calea prin care adultul ajunge la copil, și invers, pentru a se produce transferul 

informațional. 

Majoritatea experiențelor educaționale sunt focusate asupra achiziționării de abilități importante 

(învățăm să scriem, să citim, să calculăm) și cunoștințe despre lumea exterioară, dar lipsesc din 

păcate procesele principale de cultivare a minții umane. Ca psiholog specializat în terapia relațiilor 

intra și interpersonale vă pot spune că, starea personală de bine și conturarea comportamentelor 
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pro-sociale la elevi, necesită ca noi adulții să încurajăm capacitatea acestora de auto-înțelegere și 

empatie, calități care rezultă prin a-i învăța să reflecteze cât mai mult. Ingredientele de bază ale 

stării de bine și ale unei vieți sociale ghidate de compasiune pot fi cel mai bine învățate în instituțiile 

de învățământ. Iar reflectarea este calea prin care creierul uman poate învăța aceste abilități, atât 

de importante pentru întreaga viață.   

Specialiștii în neurobiologie interpersonală, știința care se ocupă de impactul pe care conectarea 

interpersonală îl are asupra creierului și invers, sunt de părere că orice proces educațional, care se 

dorește a fi unul modern, trebuie să integreze pe lângă achiziționarea de cunoștințe și o 

componentă de auto-cunoștere a elevului. Fără doar și poate, educația este o componentă cheie a 

dezvoltării copilului, iar relația care se formează între cadrul didactic și elev, și experiențele prin 

care trec aceștia împreună, vor influența în mod direct creierul copilul aflat în plină dezvoltare. 

Adesea, citim în cărțile de specialitate despre faptul că „învățătorii și profesorii sunt sculptorii 

neuronali ai generațiilor viitoare”.  

Când copilul părăsește casa părintească pentru a intra în clasa pregătitoare, acesta pornește într-o 

lungă călătorie relațională care-l va influența pentru întreaga viață. Deoarece, relația interpersonală 

care se conturează modelează la modul cel mai profund imaginea de sine a copilului, încrederea în 

propria persoană și speranța că acesta va putea să se descurce cu viitoarele obstacole ale vieții. 

Numeroase studii de specialitate ne arată că încrederea cadrului didactic în capacitatea de învățare 

a copilului conturează semnificativ relația pe care elevul o va avea cu procesul de învățare. Mai pe 

românește, încrederea cu care învățătorul îl investește pe elev, îl va ajuta pe acesta să creadă în 

propria capacitate de a-și cultiva inteligența și de a ajunge de la un nivel mediocru la unul definit de 

excelență și atingerea potențialului personal.  

Un fenomen cu adevărat miraculos se produce și atunci când personalul școlii devine conștient de 

importanța stării de prezență conștientă – numită și mindfulness – adică capacitatea copilului de a 

se conecta la momentul prezent; de a conștientiza ceea ce gândește, simte și trâieșt; de a fi deschis 

față de trăirile celorlalți și de a le accepta fără o judecată critică sau de valoare. Această starea de 

prezență conștientă poate influența semnificativ flexibilitatea psihologică a elevului, dar și 

capacitatea de auto-control, precum și moralitatea acestuia.  

Astfel, putem conchide asupra faptului că pentru elevii secolului XXI nu este suficient ca școala să le 

ofere strategii de învățare a scrisului, cititului și calculului matematic, copilul prezentului și adultul 

viitorului având o nevoie la fel de mare să se înțeleagă pe sine, să-și cunoască propria minte și să 

învețe să dezvolte și să mențină relații interpersonale cu adevărat umane.  

Reflectarea, care înseamnă receptivitatea, observarea de sine și conștiința de sine, este o abilitate 

esențială de viață care integrează descoperirea de sine și empatia, care favorizează reziliența și 

funcțiile cognitive executive (atenția, gândirea, memoria, limbajul etc.). Și astfel, avem o diagramă 

clară a faptului că mecanismele sociale, emoționale, cognitive și relaționale se înfluențează reciproc.  
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Nu mai este un secret nici faptul că partea de cortex prefrontal, cunoscut și ca directorul executiv al 

creierului, este direct implicată în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea și maturizarea acestor patru 

mecanisme umane. Această regiune corticală poate cunoaște o creștere semnificativă în timpul 

anilor de școală, iar cadrele didactice pot media în mod direct acest proces, dacă știu cum și dacă 

sunt dispuse să înlocuiască strategiile educaționale clasice. Pe scurt, este important să îndrăznim să 

cultivăm în rândul elevilor capacitatea acestora de a fi receptivi sau deschiși, de a fi cât mai 

conștienți de universul lor interior și de a-i învăța că sunt mai mult decât ceea ce simt, gândesc sau 

fac la nivel comportamental. 

Numeroase studii făcute asupra creierului uman ne arată că în funcție de felul în care ne focusăm 

atenția se activează anumite circuite neuronale. Iar prin activarea neuronală, deja se produce 

potențialul energetic necesar pentru conectarea anumitor regiuni din creier care pot transforma o 

starea temporară într-una de durată mai lungă. Pentru o aprofundare mai serioasă a acestui proces, 

este necesar ca personalul didactic să fie familiarizat cu ceea ce înseamnă practica mindfulness sau 

starea de prezență conștientă. 

Ceea ce vă pot spune cu încredere, în urma experienței mele profesionale ca psiholog, 

psihoterapeut și formator, este că elementul cheie al relaționării interpersonale este prezența 

părintelui/educatorului/profesorului. Desigur nu mă refer doar la ceea ce în mod obișnuit numim 

prezență fizică, ci mai degrabă la o prezență psihologică, în care: adultul este deschis la tot ceea ce 

are elevul de oferit; participă direct la interacțiunea cu celălalt; în timp ce este conștient de tot ceea 

ce trăiește în lumea sa interioară.  

Această prezență este de o importanță covârșitoare deoarece copilul se vede prin ochii adultului, iar 

atunci când această oglindire este rezultatul unei relații conștiente cel mic va avea o imagine 

autentică de sine.  

Un start foarte bun pentru a promova dezvoltarea reflectivă la școlarii mici este implementarea 

unui program de câte 50 de minute, desfășurat săptămânal timp de cel puțin 12 săptămâni în care 

copiii sunt implicați în activități distractive, de genul: exercițiilor de respirație abdominală 

desfășurată pe patru timp (inspir pe nas timp de 4 secunde, rețin aerul în abdomen timp de 4 

secunde și tot atât timp expir pe gură); a cânta la un instrument în timp ce restul clasei ascultă; a-și 

duce mâinile foarte aproape de un coleg fără a-l atinge însă; conturare în minte a unei idei despre 

un animal pe care să-l includă într-o poveste cunoscută și despre care să le vorbească celorlalți din 

clasă – în timp ce sunt încurajați să descrie cât mai în detaliu tot ceea ce simt și trăiesc ca emoții, 

gânduri sau reacții fiziologice.  

În concluzie vreau să subliniez faptul că prin contribuția pe care o au, cadrele didactice pot modela 

direct dezvoltarea abilităților de creșterea a calității vieții copiilor, atât pentru prezent, cât și pentru 

viitor.       
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3. Pentru că performanțele școlare sunt mai mereu în centrul atenției atunci când discutăm 

despre școală, sunt curioasă cum influențează dezvoltarea emoțională a copiilor, nivelul 

performanțelor pe care ei le au la școală? 

 

Un studiu longitudinal, care a durat mai bine de șase ani, realizat de renumita cercetătoare Brene 

Brown, ne arată că oamenii care ating succesul în viață sunt definiți de următoarele caracteristici: 

prețuire de sine; încredere în sine și câteva persoane importante; autenicitate; o bună intuiție; 

menținerea speranței și suficient timp pentru odihnă și distracție. În timp ce viața oamenilor care 

nu-și ating obiectivele personale și profesionale, sau care chiar dacă ajung acolo unde-și dorescă tot 

nu se bucură de realizări, este definită de elemente precum: perfecționism; nevoie de certitudine; 

nevoie de popularitate; autosuficiență și criticism.  

Această cercetare, ca și multe altele, ne arată că rezultatele școlare sau nivelul de performanță 

academică nu este direct corelat cu reușita în viață. Mai mult decât atât, pentru atingerea 

potențialului personal, capacitatea de auto-înțelegere și conștiența de sine (element definitoriu 

pentru inteligența noastră emoțională și socială) sunt abilități la fel de importante, dacă nu chiar 

mai importante decât cele cognitive de genul scris, citit și calcul matematic.  Asta înseamnă că nu 

este suficient să le oferim copiilor șansa de a merge la școală, este vital să-i învățăm și cum pot 

ajunge la inima lor, cum se pot înțelege pe ei înșiși dând dovadă de bunătate și blândețe față de 

sine. Un copil care nu știe să se respecte pe sine, nu poate da dovadă de respect nici față de cei din 

jurul lui, iar acest aspect îl va împiedica să-și valorifice cunoștințele educaționale oricât de multe și 

de complexe ar fi acestea.  

De câțiva ani am ajuns la concluzia că prețuirea de sine/iubirea de sine/compasiunea față de sine 

este un indicator infinit mai clar al succesului educațional și profesional decât ceea ce învățăm în 

majoritatea manualelor școlare. Importante este ca părinții să rețină faptul că pentru a ajunge la o 

viață împlinită copilul are nevoie în egală măsură să muncească atât cu mintea cât și cu inima. 

În familia și școala românească pe cât de bine stăm la capitolul minte, pe atât de rău stăm la 

capitolul inimă.               

4. Cum îl poate sprijini părintele pe copil, atunci când copilul întâmpină dificultăți la una sau 

mai multe materii ? 

 

Pentru a aprinde flacăra creativității, a inovației și a învățării autentice în instituțiile de învățământ 

din România trebuie să (re)umanizăm procesul de învățare. Este esențial ca noi toți, părinți, 

profesori, specialiști în educație, să înțelegem că amenințările, învinuirea și rușinarea afectează 

negativ elevul; avem nevoie să acceptăm vulnerabilitatea umană și să o integrăm în mediul 

educațional – pentru a-i ajuta pe copii să-și dezvolte cele mai bune instrumente prin care își pot 

depăși limitele. Împreună cu Otilia Mantelers, unul dintre cei mai apreciați experți din parenting-ul 

autohton, considerăm că este un obicei distructiv a nu le permitem copiilor să greșească – deoarece 
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costurile perfecționismului împiedică, la modul cel mai serios, procesul de învățare și dobândirea 

abilităților importante de viață.   

Astfel, primul pas este ca părintele să se conecteze autentic la copil, cu inima și mintea larg 

deschise, și ghidat de curiozitate să încerce să descopere care sunt factorii care blochează canalul 

de învățare al copilului. Acest proces nu este deloc simplu și poate necesita multă răbdare și 

toleranță din partea părintelui, nici într-un caz nu funcționează dacă părintele este furios, impulsiv 

sau amenințător. Dacă ne referim la cauze, cel mai adesea este vorba despre o serie de factori 

psihologici și emoționali: frica pe care o resimte copilul în ceea ce privește dificultatea unei materii 

sau teama de profesor; asumarea unei neîncrederi în propriile forțe, dobândite din proiecțiile venite 

din partea unui adult, prin care copilul nu crede că poate face față provocărilor educaționale; dar și 

lipsa unor strategii de învățare, poate fi o posibilă explicație atunci când un elev se împotmolește în 

labirinturile procesului de învățare. Indiferent de cauza identificată, este necesar ca părintele să 

accepte dificultatea copilului și să evite obișnuitele etichetări de genul „este leneș, nu-i place 

cartea”, „este răsfățat, mintea îi stă doar la joacă” – toate acestea nu fac altceva decât să activeze 

mecanismele biologice ale rușinii și vinovăției care blochează regiunea creierului responsabilă cu 

procesul de învățare și rezolvarea de probleme. Atunci când cauza este una emoțională, secretul 

este ca înainte de toate să acordăm validare emoțională copilului, „Știu că uneori îți este foarte 

dificil la materia X, și tare mi-ar plăcea să descoperim împreună cum s-ar putea depăși această 

dificultate” și abia după aceea să recurgem la direcționarea atenției spre eliminarea credințelor 

limitative și identificarea de soluții creative. Dacă părintele ignoră validarea emoțională și sare la 

rezolvarea de probleme, se poate ciocni de rezistențe din partea copilului care adesea duc la 

escaladarea unei situații de conflict.  

O altă recomandare este ca părintele să nu rămână cu așteptarea faptului că un „copil bun” 

performează excelent la toate materiile și că are nevoie doar de voință pentru a obține rezultatele 

vânate de adult. O astfel de atitudine împovărează foarte mult copilul și poate facilita apariția 

stărilor de anxietate, depresie și mult aplaudatul perfecționism, care din punctual meu de vedere 

este boala psihică a secolului nostru.  

Descoperirea blocajelor este adesea facilitată și de o discuție blândă și sinceră cu profesorul 

responsabil de materia respectivă, care este posibil să fi observat anumite comportamente sau 

manifestări ale copilului. Esențial este ca atât părintele cât și profesorul să nu-și piardă speranța și 

să manifeste cât mai mult respect în interacțiunea cu copilul, oglindindu-i constant încredere și 

compasiune.  

O soluție în unele cazuri și este consultarea unui clinician specializat în psihologia copilului și 

adolescentului, care poate face o analiză multinivelară la nivelul întregului context pentru a formula 

unele ipoteze cu privire la dificultatea familiei - pe care eu o văd ca o problemă comună și nu doar o 

vulnerabilitate a copilului, care va fi depășită dacă cel mic este „dus la psiholog”. 
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După deslușirea factorilor care îngreunează implicarea copilului în învățarea unei anumite materii, 

identificarea de soluții este iar o muncă de echipă în care este ideal dacă familia colaborează cu 

cadrul didactic, pentru a putea monitoriza cât mai bine întregul proces. De subliniat este și faptul că 

părinții, elevul și învățătorul/profesorul vâslesc în aceeași barcă, spre un numitor comun, și nu sunt 

inamici care încearcă să se saboteze reciproc – căzând astfel pardă orgoliilor personale.        

5. Care este nivelul de implicare optim pe care ar trebui să-l aibă părintele în viața școlară a 

copilului, astfel încât să nu fie prea intruziv, neoferindu-i ocazia să-și asume 

responsabilitatea pentru propriile provocări sau chiar pentru teme, dar nici să nu fie 

distant și absent, neimplicat? 

 

Răspunsul variază de la caz la caz, nu cred că există rețete general valabile și care să satisfacă 

nevoile tuturor familiilor din România. Sunt perioade în viața școlarului când o atenție mai mare din 

partea părintelui este bine venită, mai ales atunci când cel mic are o agendă prea încărcată și vizbil 

este copleșit de provocările zilnice. Dar cel mai bun răspuns în acest caz vine din partea copilului, 

este de bun augur ca părintele să comunice constant cu copilului pentru a afla care sunt nevoile 

acestuia și să facă tot posibilul ca schimbul de informații să nu treacă fără identificarea unei soluții 

dacă aceasta este necesară.  

Consider că la fel ca în multe alte domenii ale vieții și aici cuvântul cheie este echilibrul, care ajută să 

fie constant monitorizat. Ca observați psihologică vă pot spune că de cele mai multe ori copiii 

transmit verbal sau nonverbal semnale legate de nevoia de ajutor, important este ca părinții să fie 

cu adevărat prezenți și să învețe să deslușească aceste semnale.    

6. Tiparele mental-emoționale pe care le creăm în anii copilăriei, prin intermediul 

experiențelor trăite, au un impact semnificativ asupra vieții adultului de mai târziu. Modul 

în care părinții interacționează cu copilul, dar și între ei, conturează un model pe care 

copilul îl va urma inconștient la maturitate. Mai târziu, după vârsta de 7 ani, apar și 

tiparele modelate în școală. Cum infleunțează acestea viața profesională a viitorului 

adult?  

 

Așa este, mediul și modelele umane la care suntem expuși, ne influențează interiorul și viitorul mai 

mult decât am fi dispuși a crede la o primă vedere. Nu este o noutate faptul că încă de la naștere 

toate experiențele noastre de viață sunt stocate la nivelul memoriei emoționale, numită și memorie 

implicită, de care nu suntem conștienți, dar care își face resimțită prezența în anumite situații de 

viață. Așa cum am menționat și mai sus, relația care se formează între cadru didactic și elev poate 

modela viața viitorului adult în foarte multe feluri – atât în bine, cât și în rău. Un elev care-și 

exersează aripile în timpul școlii va avea acces la un câmp infinit de alegeri educaționale și 

profesionale, pe când unul căruia îi sunt tăiate aripile din start pornește cu o senzație de handicap. 

Spre exemplu, eu am avut experiențe școlare foarte neplăcute cu profesorul de limba engleză care 

mi-a predat din clasa a II-a și până în clasa a VIII-a. Interacțiunea extrem de agresivă și punitivă pe 
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care acesta o aplica cu elevii din clasă mi-a activat o stare crescută de anxietate în ceea ce privește 

exprimarea mea în limba engleză. Ca student și mai apoi ca adult, am încercat multă vreme să evit 

sau să fug de contextele educaționale și profesionale în care eram nevoit să-mi manifest abilitățile 

de limbă engleză – însă, desigur că în secolul nostru acest lucru este apropape imposibil pentru un 

tânăr care-și dorește o carieră de succes și care are planuri mărețe precum erau ale mele. Acest 

calvar l-am trăit multă vreme până când am conștientizat că fuga nu este, sau mai exact nu mai 

este, o soluție și mi-am propus la modul cel mai serios să mă treatez de această fobie.  

Un alt exemplu potrivit în acest sens este și răspunsul pe care l-am întâlnit extrem de des când 

adresam întrebarea: „Ce v-a determinat să vă alegeți această profesie?”; „Păi știți, mi-a plăcut 

foarte tare de profesorul de istorie și de dragul lui am început să învăț la această materie mai mult, 

mi-a plăcut și mi-am dat seama că vreau mă fac profesor.” – desigur aici ideea este că un copil alege 

mai mult sau mai puțin conștient același traseu profesional cu persoana cu care s-a identificat într-o 

anumită perioadă importantă din viață.  

În mod cert un copil care crește într-un mediu cu părinți realizați din punct de vedere profesional, 

are mai multe șanse ca și el să se realizeze în acest plan – deoarece prin modelul parental „știe” că 

se poate, în comparație cu un copil crescut într-un mediu rural unde adulții erau interesați doar de 

munca pământului, în urma căreia își asigurau exisența de la o zi la alta. Desigur și aici există 

excepții care infirmă regula, povești de viață impresionante care ne arată că se poate să ajungi 

departe chiar dacă mediul nu ți-a oferit prea mult suport – deoarece dincolo de contextul relațional 

și combinația biologie-psihologie este determinantă atunci când vine vorba despre nivelul de 

reziliență personală.  

7. Dacă ar fi să oferi un sfat părinților legat de viața școlară a copilului lor, care ar fi acela? 

 

Învățați să trăiți în momentul prezent, să vă bucurați cât mai mult de tot ceea ce aveți și faceți, 

acceptați ceea ce nu poate fi schimbat, schimbați ceea ce poate fi schimbat și dezvoltați-vă 

înțelepciunea de a face diferența dintre acestea. Deoarece, starea de mindfulness, sau prezența 

conștientă, este esența cultivării relațiilor de iubire și calea de a ne reaminti, din nou și din nou, 

ceea ce contează cu adevărat.  
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_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

1. Alexandru, ai ca principal obiectiv dezvoltarea inteligenței copiilor. Ce îmi poți spune despre 

modul în care învață aceștia? 

Copiii dezvoltă două moduri de învățare:  

 la școală unde primesc informații, pe care nu mereu știu să le aplice și cum să le folosească 

 în viața personală, după ce pleacă de la școală.  

Învățarea în viața personală este un alt tip de învățare, prin experiență și se produce în mod natural. La 

un moment dat aceste două moduri de învățare intră în conflict. Până în clasa a treia copiii sunt destul 

de deschiși către școală, pentru că învățarea este încă un joc, apoi ei încep să-și piardă interesul. Acest 

lucru este corelat și cu faptul că de la zece ani copiii nu-și mai dezvoltă creativitatea, dacă nu sunt 

stimulați în continuare. Presiunea și responsabilitatea devin din ce în ce mai mari și trecerea de la un 

ciclu de învățământ la altul se face brusc.  Totodată, până în clasa a patra copiii învață de cinci ori mai 

repede decât adulții. Apoi în jurul clasei a șasea deja scade la jumătate această rapiditate de absorbire a 

informațiilor, iar în clasa a opta scade drastic.  

Sistemul de învățământ, la nivel mondial nu neapărat cel din România, nu mai corespunde cu realitatea. 

Și acest lucru se întâmplă pentru că în viețile noastre sunt foarte mult prezente internetul și vizualul, în 

general. Copiii au acces la televizor, tabletă, telefon și pot afla oricând o informație de care au nevoie. 

Un profesor trebuie să aibă și o parte de marketing pentru a capta atenția elevilor, deoarece 

concurența este foarte mare cu celelalte activități pe care le fac copiii.  

În primul rând, structura cursurilor ar trebui să fie regândită. Și anume, în loc să prezinte profesorul, să 

prezinte elevii. Implicarea lor să nu fie 10%, ci 70% cel puțin. Dacă în trecut informația se găsea doar în 

manuale și la profesor, acum nu mai este așa, tocmai pentru că elevii au acces oricând la informație pe 

internet. Plus că elevii au nevoie să fie provocați, să li se pună întrebări, să-i faci curioși. Altfel îi 

transformăm în niște roboței, care învață mecanic.  

Alexandru Bordea -  fondatorul proiectului 

Infospeed, recunoscut de Programul Național al Educației 

de Excelență, lansat de Consorțiul EDUGATE. 

 

Am discutat despre: 

Dezvoltarea abilităților de învățare și despre impactul 

internetului asupra copiilor. 
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M-am gândit la un proiect care să se numească „Iubește-ți școala”, în care să fie organizate tot felul de 

activități creative. Spre exemplu se pot face poze în școală, poze cu copiii când cad, când râd, când fug, 

când se joacă, când plâng, poze care să vorbească despre emoțiile pe care le trăiesc copiii acolo. Iar apoi 

într-o zi, în weekend, să fie tapetați toți pereții cu poze sub sloganul „Iubește-ți școala”. E o idee simplă, 

de efect, care poate fi făcută ușor și care crește foarte mult nivelul de încântare al copiilor. Astfel de 

inițiative făcute constant pot avea un impact extrem de mare și să le crească interesul pentru școală, nu 

doar pentru învățare, dar și pentru mediul și relațiile de acolo. 

Dacă dorim o schimbare, atunci ea poate porni doar de la valori sau de la credințe, de undeva din 

interior. Masa critică este de 11%, respectiv este nevoie doar de unsprezece oameni dintr-o sută să 

creadă foarte tare în ceva și atunci se poate schimba lucrul respectiv. Dacă vrei să schimbi un popor 

foarte repede, poți face lucrul acesta educându-l.  

2. Ce poți spune despre stilurile de învățare și cum le putem folosi pentru a-i ajuta pe copii ? 

Este bine să identificăm stilul de învățare al copilului, să înțelegem dacă el învață mai ușor: vizual, 

auditiv, chinestezic, matematic, muzical și așa mai departe. Însă aici este ca atunci când gătești, dacă pui 

doar morcov vei obține o salată de morcovi. Esențial este să se creeze un echilibru între toate stilurile de 

învățare.  

Lăsând stilurile de învățare deoparte, este mai important dacă un copil este introvertit sau extrovertit, 

ce fel de inteligență are el – emoțională, spirituală, intelectuală, sau socială. Nu cred că există o rețetă. 

Spre exemplu în programul Infospeed noi am început cu partea de citire rapidă, apoi am adăugat 

memorarea creativă, apoi relația cu informația, atenția și concentrarea, învățarea rapidă. Sunt multe 

aspecte de avut în vedere atunci când discutăm despre modul în care învață copiii și despre creșterea 

performanțelor. Gândesc acum chiar programe pentru grădinițe, în care să fie creată o relație sănătoasă 

cu informația încă de când copilul este mic, prin intermediul jocurilor, sau unor cântecele care să spună: 

„Informația este prietena mea, eu citesc și studiez ca și atunci când respir”.  

3. Ce ne poți spune despre impactul pe care-l are internetul și tehnologia în general, asupra 

dezvoltării inteligenței copiilor? 

Este important ca părinții să-i pregătească pe copii încă de când sunt mici pentru internet, astfel încât ei 

să se poată adapta în această nouă etapă. Și pregătirea în niciun caz nu înseamnă să le dea o tabletă în 

mână, ci printr-un alt stil de comunicare. Pentru că și la noi în țară și în afară oamenii comunică doar în 

două situații: când nu le convine ceva, sau când vor ceva. A fi pregătit pentru internet înseamnă a fi 

pregătit pentru informație, pentru viteză, pentru performanță. Piața s-a schimbat foarte mult datorită 

apariției internetului, pentru că atunci când ai nevoie de un produs sau serviciu îl poți cumpăra de la 

oricine. La fel se întâmplă și cu locurile de muncă sau cu meseriile. În momentul în care studenții încep o 

facultate și până o termină, apar și dispar meserii la care nici nu ne-am gândit. 
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4. Care este atitudinea față de informație pe care trebuie să o aibă un copil ? 

În acest moment, la nivel global, foarte mulți oameni operează din frică. Iar dacă operează din frică, 

atunci se activează creierul reptilian (creierul vechi), răspunsurile lor fiind pur instinctuale. Abia după ce 

reușesc să-și liniștească reptilianul, pot procesa și emoțional, iar mai apoi la nivel de neocortex. De 

aceea este important ca un copil să fie educat și dezvoltat încă de mic, pentru că foarte mulți trăiesc cu 

starea aceasta de alertă continuă. Această stare de multe ori este alimentată și de părinți, care trăiesc la 

rândul lor cu frică. Și uite așa copilul nu crește în ideea de a se dezvolta și de a evolua, de a ajunge cea 

mai bună variantă a sa, ci crește cu programe de supraviețuire și de evitare a suferinței. Am observat că 

multe programe ale părinților conțin avertismente precum : „lumea este rea, oamenii sunt răi, nu vorbi 

cu străinii”. Or, când ajungi la maturitate doar de străini ai parte, cu ei relaționezi atât în plan 

profesional, cât și în plan personal. Îți construiești o familie cu un străin, la locul de muncă întâlnești 

oameni noi și tot așa.  Cu familia mai puțin. Iar aceste programe nu fac altceva decât să-i saboteze pe 

viitorii adulți.  

Toată informația pe care o primim este incriptată, pentru că noi funcționăm pe sistem simbolic. Dacă eu 

spun „câine”, tu te gândești imediat la un câine și în capul tău apare o imagine, apar toate experiențele 

tale, tot ce crezi tu despre câine și atunci deja nu mai poți să-ți formezi o poziție neutră față de 

informația nou primită. Este de fapt o relație pe care ți-ai format-o în timp cu acest cuvânt. Relație pe 

care tu n-ai hotărât-o, pentru că experiențele și modul în care noi le atribuim un înțeles nu se produc în 

mod conștient. Când cineva vorbește și îți transmite o informație, tu reacțonezi la niște cuvinte pe care 

le auzi și la relația pe care o ai cu aceste cuvinte.  

În procesul acesta de comunicare, de tarnsmitere a informației este important să existe mai multă 

acceptare și mai multă compasiune, pentru că fiecare are realitatea lui și adevărul lui. La fel și copilul are 

realitatea lui, pe care noi ar trebui să o respectăm, să o onorăm. De multe ori părinții au impresia că și 

copiii pleacă de la aceeași realitate ca a lor, lucru care nu este adevărat. Pentru că fiecare are misiunea 

lui și vede lucrurile în felul său. Și noi trebuie să învățăm de la copii, însă noi în loc să-i ascultăm îi 

îndoctrinăm cu credințele noastre vechi. 

Atitudinea corectă este ca informația să fie privită ca un prieten, iar apoi în a doua fază să fie precum 

aerul, adică să fie atât de naturală precum respirația. Informația este energie, este emoție, este lumină. 

Nu degeaba în biblie se spune „la început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu”. Cuvântul creează, 

informația creează. Nu ne putem imagina o lume în care nu există cuvinte. S-au făcut statistici care 

relevă că un CEO folosește zeci de mii de cuvinte în vocabularul său și tot coborând pe scara ierarhică se 

ajunge la dou-trei mii. Cuvintele ne creează lumea fiecăruia, pentru că atunci când ceri, când vorbești, 

când gândești, folosești cuvinte. De aceea le dau temă copiilor să învețe cinci cuvinte noi pe zi.  

5. Știu că susții și cursuri de citire rapidă. Spune-mi, te rog, câteva cuvinte despre felul în care îi 

ajută aceste tehnici pe copii. 

Baza și principalul scop este ca un copil să citească mai repede, însă trebuie să înțeleagă și de ce vrea să 

facă lucrul acesta și cum să îl facă, să înțeleagă contextul informației.  
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Performanța se creează la fel ca în agricultură. Dacă ai o sămânță bună și o pui într-un sol infertil, poate 

va ieși ceva; dar dacă ai o sămânță bună și o pui într-un sol fertil, atunci planta care va crește va fi mult 

mai mare, mai frumoasă, mai sănătoasă. La fel și cu copilul, trebuie să creezi un mediu social fertil,  

copilul să se simtă în siguranță, să-i placă, să intre în joc. În modul de abordare ar trebui să facă diferența 

și școlile, pentru că informația este aceeași. Important este ca atunci când îl crești pe copil, acesta să 

aibă și un mediu în care să se manifeste, să creezi un mediu de hrănire, să aibă un loc în care să se 

dezvolte emoțional, intelectual, spiritual.  

6. Ce sfat ai pentru părinți? 

Copilul este un dar. Părinții trebuie să conștientizeze că un copil îți dă foarte mult antrenament. Te 

antrenează în a fi răbdător, în a-ți asuma responsabilități, în a iubi necondiționat, în a accepta tot 

necondiționat. Atunci ajungi părinte de performanță. Când trăiești și-ți crești copiii în spațiul de grație, 

ești în acceptare tot timpul, te bucuri pentru nimic și nu mai contează nimic altceva. Și atunci educația 

nu poate fi decât bună, pentru că ești pe calea cea bună mereu, nu mai există judecata dacă ai făcut bine 

sau nu, nu mai există un scop ascuns. Dar acest lucru presupune foarte multă acceptare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

44 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

1. Mihaela, te ocupi cu evaluarea performanțelor copiilor ce au vârste cuprinse între 2.5 ani 

și 18 ani. Îmi poți spune, te rog, câteva detalii despre acest proces și ce scoate la iveală 

fiecare tip de evaluare în parte? 

Misiunea noastră este de a identifica și dezvolta potențialul copilului pe tot parcursul său 

educațional, cât și în plan familial. Am plecat în această explorare de la nevoia societății și a 

individului, aceea de a munci cu plăcere. Evaluarea vocațională, după cum îi spune și numele, pune 

în evidență interesele adolescenților cu vârsta de minim 14 ani și le corelează cu domeniile 

ocupaționale și profesiile în care aceștia se vor regăsi. Al doilea tip de evaluare pe care ne-am 

concentrat atenția evidențiază modul în care copilul, începând cu vârsta școlară (7 ani), va integra 

eficient informații și se va dezvolta armonios. Nu în ultimul rând, dar ulterior lansării serviciilor de 

mai sus, am adus în portofoliu și evaluarea cognitivă, dedicată copiilor preșcolari. Toate aceste 

procese urmăresc să ajute familia în identificarea platformei de dezvoltare a copilului. Pe lângă 

acestea mai avem posibilitatea să evaluăm, de la vârsta de 5 ani, creativitatea copilului . 

2. Din activitatea ta de până acum, care sunt principalele motive care duc la performanțe 

școlare scăzute? Oferă-ne câteva repere după care ar putea să se ghideze părinții și 

profesorii. Unde ar trebui ei să-și îndrepte atenția, pentru a-l înțelege pe copilul care are 

rezultate sub așteptările lor? 

Primul și cel mai important aspect în dezvoltarea copilului ține de relația acestuia cu interlocutorul 

(părinte, bunic, dascăl, antrenor, orice adult care intervine în proces). Performanțele, ridicate sau 

dimpotrivă, se clădesc pe relația cu acesta care fructifică sau limitează potențialul copilului.  

Mihaela Feodorof - fondator Yourway Life & Career 

Counseling, 

Executive Coach, Business Consultant, Career Architect. 
 
 
 
 
Am discutat despre: 

Evaluarea performanțelor copiilor și descoperirea vocației. 
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3. Cum își poate ajuta părintele copilul, pentru ca acesta din urmă să-și îmbunătățească 

performanțele școlare? 

 

Prin evaluările mai sus menționate orice adult dedicat dezvoltării copilului găsește metode  (tips 

and tricks) de  lucru. Plecăm de la premisa că suntem unici și adaptarea stilului trebuie să țină cont 

de autenticitatea copilului. Adultul trebuie să se armonizeze permanent pentru a livra copilului în 

funcție de personalitatea acestuia. Cât timp adultul își urmărește propriile obiective uitând de 

nevoile copilului, orice demers educațional este compromis, iar rezultatele nu vor fi cele așteptate. 

În privința școlii, dascălul are o misiune mult mai grea ținând cont de numărul mare de copii cu care 

are de ajuns la rezultate cât mai bune. Acestea sunt obținute de cele mai multe ori datorită afinității 

copilului cu profesorul și nu neapărat efortului pe care oricare dintre părți (elev-profesor) îl face. 

 

4. Referitor la vocație, care sunt liniile generale pe care ar trebui să le urmeze un copil 

pentru a-și descoperi și urma vocația? În ce fel ar trebui părintele și profesorul să se 

implice în acest proces ?  

Spațiul pe care copilul îl ocupă în viața lui este determinant în identificarea vocației. Pe măsură ce 

copilul crește, el își conturează alegerile. Dacă și adulții din viața acestuia țin cont de ele și îi permit 

copilului să-și probeze abilitățile, acest tip de exercițiu o să-l ajute să conștientizeze mai repede care 

îi este drumul potrivit. Cu cât părinții, profesorii și societatea vor limita demersurile copilului și vor 

tăia aripile acestuia ca să nu poată să se îndepărteze de cuib, cu atât copilul va fi mai nepregătit    

să-și urmeze drumul în viață.   

5. Din punctul tău de vedere, care ar fi îmbunătățirile pe care le-ar putea aduce școala în 

procesul actual de acumulare a cunoștințelor ? Cu alte cuvinte, ce ai sesizat că lipsește în 

urma evaluărilor aplicate copiilor? 

Așa cum spuneam mai sus, ca și în mediul familial, școala nu creează oportunități și spațiul necesar 

explorării opțiunilor. Copiii sunt asediați de informații, din păcate multe irelevante, neavând timp 

să trăiască, ci doar teoretizând. În cei șase ani de când lucrăm în evaluarea copiilor am observat că 

cea mai mare parte dintre aceștia sunt mai degrabă înclinați să învețe din experiențe și nu numai 

academic, iar acest indicator justifică numărul mare de copii dezinteresați de școală și sistemul 

educațional clasic. 

6. În ce fel influențează performanțele școlare actuale ale copilului, reușita sa în carieră de 

mai târziu? 

Cred cu tărie că orice tip de performanță, nu numai școlară, ci și/sau mai ales, sportivă sau 

profesională sunt stâlpii reușitei în cariera de mai târziu. Am întâlnit mulți copii care muncesc, de 

nevoie sau benevol, și obțin rezultate lăudabile. Școala nu ține cont, sau nu are un indicator al 

performanței copilului, decât prin notarea cunoștințelor dobândite. Evaluarea individului este un 
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proces complex. Din păcate sistemele educaționale, atât din țara noastră dar și la nivel global, nu 

sunt încă perfect adaptate la scopul asumat: dezvoltarea individului. Este unul dintre motivele 

pentru care atât noi, cât și alți actori din piața de profil, suntem activi căutând și alte soluții care să 

susțină procesele educaționale. 
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Resurse: 

 
1. „Comunicarea Nonviolentă – un limbaj al vieții” – Dr. Marshall B. Rosenberg – Editura 

Elena Francisc Publishing, București, 2005 

2. „Educația prin iubire” – Dr. Ross Campbell – Editura Curtea Veche, București, 2001 

3. „Educație fără constrângeri” –  Dr. Michael Thompson, Teresa Barker – Editura Herald, 

București, 2015 

4. „Dăruiește iubirea care vindecă” – Harville Handrix, Helen L. Hunt – Editura Herald, 

București, 2015 

5. „Personality and Social Psychology” – Lepper, R. M., Greene. D., Nisbett. E. R., 1973 

6. „Stress effects of IQ” –  Bernard Brown, Lilian Rosenbaum, Georgetown University, 1983 

7. „Stress Affects Learning and Memory” –  Dr. Tallie Z. Baram, University of California, 2008 

8. www.handinhandparenting.org 
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