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REZUMAT
Trăim într-o lume  caracterizată  de schimbări rapide şi de o crescută complexitate a

relaţiilor economice şi  socio-culturale.  Deşi cunoşterea umană şi tehnologia au progresat
uimitor, trăim într-o lume plină de dezechilibre, scuturată de multiple crize, create de modul
nostru de interacţiune cu mediul natural şi social. Trăim într-o lume în care oamenii, deşi ar
putea trăi mai mult, sunt mai puţin sănătoși şi mai puţin fericiți. Recentele crize provocate de
pandemia COVID și războiul din Ucraina sunt doar două dintre exemplele recente.

Pornind de la analize ale cauzelor care generează multe din aceste crize, acum 12 ani,
experți  din mai  multe organizaţii  neguvernamentale  din România din domeniul  educaţiei,
culturii, cercetării ştiinţifice, dezvoltării durabile, s-au reunit pentru a discuta despre una din
cele mai importante probleme comune – dezvoltarea sănătoasă și educația tinerei generații. 

Membrii grupului de lucru, conştienţi de faptul că există o strânsă interdependenţă între
modul în care copilul, tânărul este modelat - de sistemul de educaţie, de mediul fizic, familial
şi social - şi performanţele lui din viaţa adultă, precum şi de faptul că există o reponsabilitate
trans-generaţională între sistemele de educaţie şi modelele sociale existente, și-au propus să
colaboreze la dezvoltarea unor abordări şi soluţii în domeniul modelării personalităţii umane,
promovând conceptul de educaţie holistică, intergrativă, realizată într-un mediu educaţional
care asigură nu numai dezvoltarea armonioasă ci şi sănătatea tinerei generaţii.

Noi am denumit acest concept Eco-Bio Educație și,  din acel moment am început să
strângem documentație și modele care să ne ajute să definim mai bine acest concept. Mare
parte din aceste date au fost puse la dispoziția educatorilor prin intermediul site-ului creat de
noi,  cei  de  la  MATCA  –  Centrul  de  Resurse  pentru  Eco-Bio  Educație,  Rezilliență  și
Sustenabilitate.

Din colaborarea noastră au rezultat  și  câteva comunicări  științifice,  printre care se
numără și cea intitulată ”Sănătatea și Educația – domenii de convergență interdisciplinară”.

În lucrarea de faţă am pornit de la obiectivele sistemului educaţional actual, care sunt,
sau ar trebui să fie crearea unei resurse umane angajabile şi capabile să performeze pe piaţa
muncii şi, totodată  formarea unor oameni cu inițiativă, creativitate, capabili să gândească
critic,  să colaboreze,  să găsească soluții  concrete  de rezolvare a problemelor  cu care ne
confruntăm,  să  imagineze noi  căi  de  dezvoltare  economică  durabilă,  să  contribuie  la
dezvoltarea  patrimoniului  științific,  tehnologic,  cultural  sau  să  fie  capabili  să  formuleze
strategii complexe și să le pună în aplicare. 

Totodată,  am abordat modelul formării  integrativ-holistice din perspectiva celor mai
recente cercetări, a experienței practice acumulate în acești ani şi a responsabilității familiei,
societății și sistemului educativ faţă de dezvoltarea fizică, psihică şi emoţională armonioasă,
faţă de dezvoltarea sănătoasă a tinerei generaţii, promovând această nouă viziune a Eco-Bio-
Educaţiei.

Conceptul  nostru,  rezultat  din  cercetările  realizate  de membri  grupului  a  apărut
aproape simultan cu un concept științific intitulat Eco-Bio-Developmental Model of Human
Health and Disease, care susține, alături de alte lucrări științifice, multe din afirmațiile din
această lucrare.
Cuvinte cheie:
Eco-bio  educație –  educație  holistică  &  organică,  medii  sănătoase  și  sigure,  dezvoltarea
tuturor inteligențelor, simțul auto-coerenței sinelui, mentalitate de creștere, bucuria vieții.  



I. ECO-BIO-EDUCAŢIA – o nouă viziune despre educaţie 
Cu siguranţă, mulţi dintre dumneavoastră se întreabă ce este Eco-Bio-Educaţia şi de ce

este nevoie de această nouă viziune asupra educației, pe care o propunem. Este ceea ce vom
încerca să explicăm în continuare. Dar înainte câteva cuvinte despre noi și grupul de lucru.

Educaţia  -  domeniu  prioritar  în  dezvoltarea  societăţii  -  constituie  reperul  activităţii
noastre  în  cadrul  grupului  de  lucru  inițial, al  cărui  obiectiv  este  susţinerea  elaborării  şi
integrării  unor  programe specifice educaţiei  de excelenţă bazată  pe metode de formare  şi
învăţare novatoare, diferenţiate, interdisciplinare, complementare educaţiei formale şi totodată
corelate obiectivului dezvoltării unei tinere generaţii sănătoase. Acest obiectiv fundamentează
intervenţia noastră în cadrul acestui forum internaţional de dezbatere. 

Deşi  experții din grupul de lucru cu care am început colaborarea acum 12 ani aveau
domenii  de  activitate,  expertize  şi  chiar  obiective  diferite,  preocuparea  comună  pentru  a
dezvolta şi încuraja performanţa în domeniul educației și dezvoltării sănătoase ne-au făcut să
ne  punem  de  acord şi  să  colaborăm  la  dezvoltarea  abordărilor  şi  soluţiilor  holistice  în
domeniul  modelării  personalităţii  umane,  promovând  conceptul  de  educaţie  de  excelenţă,
educaţie integrativ-holistică şi  durabilă,  atât  sub raportul eficienţei  la nivelul economiei şi
societăţii cât şi sub cel al sănătăţii şi împlinirii fiinţei umane.

Pentru că, pe de o parte, societatea modernă a evoluat până la un nivel de complexitate
care  cere  o  resursă  umană  pregătită  să  înţeleagă  şi  să  utilizeze  benefic  noile  descoperiri
ştiinţifice şi tehnologii, rezolvând totodată multiplele crize create de abordările mecaniciste şi
lipsite de responsabilitate ale mediului fizic, lumii viului şi societăţii.

Pe de altă parte, fiecare în domeniul propriu de activitate a descoperit că nu se poate
obţine performanţă, în nici un domeniu, fără să te preocupi de formarea resursei umane care
să poată performa la nivelul de creativitate şi excelenţă cerut de societatea actuală şi că nu te
poţi ocupa de educaţie, mai ales la nivelul de excelenţă fără să te intereseze condiţionările de
mediu la care este supus subiectul formării – copilul, tânărul sau adultul şi de sănătatea lui şi a
tinerei generaţii, de sănătatea societăţii, în general.

De ce suntem convinşi şi încercăm să vă convingem şi pe dumneavostră că este nevoie
de o nouă viziune asupra educaţiei? 

Nu  suntem  singurii  care  susţinem  acest  lucru.  Pe  toate  meridianele  lumii  există
specialişti  din domeniul  educaţiei  şi  personalităţi  din diverse domenii  ale  ştiinţei  şi  vieţii
economice  care  susţin  această  necesitate  stringentă,  dar  şi  instituţii  şi  comisii  la  nivel
european şi  internaţional,  cum este,  de  exemplu,  Comisia  Internaţională  privind  Educaţia
pentru Secolul XXI, creată de UNESCO.

În viziunea membrilor acestei  comisii,  cei  patru piloni pe care trebuie să se bazeze
educaţia  sunt:

„Să înveţi să ştii, să înveţi să faci, să înveţi să trăieşti împreună şi să înveţi să fii”
Această Comisie UNESCO nu vede educaţia ca pe un leac miraculos sau o formulă

magică care să deschidă uşa unei lumi ideale, ci ca pe unul din principalele mijloace pe care le
avem la îndemână pentru a crea o formă mai profund armonioasă a dezvoltării umane şi, prin
urmare de a  reduce sărăcia,  excluziunea,  ignoranţa,  opresiunea şi  războaiele.  Comisia  s-a
gândit în principal la copiii şi tinerii care vor prelua ştafeta de la generaţia de adulţi de azi,
care  sunt  toţi  mult  prea  înclinaţi  să  se  concentreze  pe  propriile  probleme.  În  concepţia
membrilor Comisiei, educaţia trebuie să fie şi o expresie a afecţiunii pentru copii şi tineri, care
au nevoie să fie întâmpinaţi în societate, oferindu-le fără rezerve locul care este al lor de drept
– un loc într-un sistem de educaţie, care să fie sigur, un loc în familii, în comunitate şi la
nivelul naţiunii, deoarece 'The Child is father of the Man'.

„Education is at the heart of both personal and community development; its mission is
to enable each of us, without exception, to develop all our talents to the full and to realize our
creative potential, including responsibility for our own lives and achievement of our personal
aims.”



(Educaţia este în centrul dezvoltării, atât al persoanei cât şi al comunităţii; misiunea ei
este să îi permită fiecăruia dintre noi, fără excepţie, să ne dezvoltăm pe deplin toate talentele
şi să ne realizăm potenţialul creativ, incluzând responsabilitatea pentru propria noastră viaţă
şi realizarea propriilor noastre ţeluri.) 

În  bine-cunoscutele  discursuri  susţinute  în  cadrul  Conferinţelor  Internaţionale  TED,
zeci de vorbitori din întreaga lume, au susţinut necesitatea schimbării viziunii pentru sistemele
de educaţie de pretutindeni. Unul dintre cei mai prestigioşi specialişti în domeniul educaţiei
din Anglia şi SUA,  Sir Ken Robinson susţine că sistemele de educaţie actuale,  bazate în
principal  pe  modelul  creat  în  secolul  XIX  pentru  formarea  forţei  de  muncă  necesare
procesului de industrializare,  model modificat parţial prin reforme succesive,  a devenit de
mult anacronic. Chiar dacă reformele au re-orientat sistemele de educaţie de la obiectivul de a
produce o forţă de muncă pentru banda de producţie spre o educaţie de tip academic, cele mai
grave probleme, în viziunea lui, sunt tratarea nediferențiată a copiilor, descurajarea iniţiativei,
distrugerea creativităţii,  educarea forţată a conformismului şi „fricii de a greşi”, de a face
lucrurile altfel şi promovarea ca unic „model de succes” a carierei bazată pe titluri academice
cât mai multe. Toate sistemele de educaţie pun pe primul plan matematica şi alte câteva ştiinţe
exacte şi pe ultimul plan educaţia practică, literatura şi artele şi nu dezvoltă alte tipuri de
inteligenţă şi abilităţi. 

”Avem,  susţine  Sir  Ken  Rombinson,  o  adevărată  inflaţie  de  absolvenţi  cu  titluri
academice care trăiesc doar în propriul cap şi sunt total debusolaţi în viaţa de zi cu zi”.

Este  de asemenea grav faptul  că,  într-o lume caracterizată  de schimbări  industriale,
economice şi sociale rapide şi, câteodată chiar dramatice, pregătim tânăra generaţie pentru a
răspunde nevoilor pieţei de muncă de azi, deşi nimeni nu poate spune cum va arată lumea şi
economia peste 15-20 de ani sau mai mult. Şi dacă, sistemele actuale de educaţie distrug sau
nu dezvoltă exact acele calităţi care permit omului să fie creativ şi să se adapteze la nou, e clar
că trebuie să schimbăm aceste sisteme.

Vă propunem să ne oprim puţin  asupra acestui  aspect  –  şi  să  vedem cum stăm cu
pregătirea tinerei generaţii pentru piaţa de muncă din România de azi.

Un studiu elaborat de UECNFPA şi Ministerul Educaţiei în anul 2010 pe un eşantion de
peste 5.000 de absolvenţi de facultate, a arătat că mai mult de jumătate (55%) din cunoştinţele
şi abilităţile de care au avut nevoie la locul de muncă le-au învăţat chiar la locul de muncă şi
numai un procent de 32% din cunoştinţele şi abilităţile necesare au fost asimilate în cadrul
procesului educativ din şcoală şi facultate, restul de 14% fiind asimilate în alte medii. Situația
nu s-a schimbat în  bine de atunci, dimpotrivă.

Dacă luăm în considerarea timpul petrecut de aceşti absolvenţi - unii masteranzi – pe
băncile şcolilor, adică 15-17 ani şi faptul că, de ani buni, angajatorii, recrutorii de forţă de
muncă  şi  specialiştii  în  resurse  umane  spun  pe  toate  canalele  mediatice  că  sistemul  de
educaţie nu pregăteşte o resursă umană angajabilă, motiv pentru care companiile trebuie să
cheltuiască sume foarte mari pentru pregătirea suplimentară a angajaţilor veniţi de pe băncile
școlilor  sau facultăţilor,  putem să spunem cu certitudine că  ceva nu merge deloc  bine în
sistemul de educaţie, cu toate reformele şi para-reformele şi că este chiar timpul să schimbăm
viziunea şi modul de abordare al educaţiei în România.

Din  păcate,  studiul  nu  a  aprofundat  suficient  problema,  nu  a  identificat  tipurile  de
cunoştinţe şi abilităţi care sunt deficitare, dar suntem convinşi că angajatorii ne pot da oricând
răspunsul la această întrebare. Ei au plătit din greu pentru acest răspuns - în formare şi lipsă
de  performanţă  economică.  Ce  ne  lipseşte,  este  și  un  cadru  permanent  de  consultare  şi
parteneriat în care reprezentanţii angajatorilor să poată contribui la re-gândirea sistemului de
educaţie.

Dar aceasta este numai una din laturile problemei. 
Educaţia  nu  are  ca  obiectiv  doar  pregătirea  resursei  umane  angajabile.  În  procesul

educativ trebuie pregătiţi viitorii fermieri sau meşteşugari care să fie capabili să-şi conducă
propria  (mică  sau  mare)  afacere,  doctori,  avocaţi,  manageri,  antreprenori,  cercetători,



inventatori, creatori şi interpreţi din toate domeniile artistice, experţi şi alţi specialişti care
aparţin meseriilor liberale, piloţi, astronauţi, pompieri, pădurari, sportivi, oamenii cu viziune
care pot elabora programe şi strategii naţionale, care pot schimba domenii sau sisteme întregi
de activitate sau pot găsi soluţii la probleme nerezolvate încă. Practicienii, creatorii, visătorii
şi vizionarii – avem nevoie de ei, dar sistemul educativ actual nu le oferă aproape nimic din
cunoştinţele practice şi abilităţile de care au nevoie şi nu îi încurajează să şi le dezvolte. 

Îmi aduc aminte că eu (R.B.), acum mai bine de 40 de ani, ca elevă în ultimii ani de
liceu şi, mai apoi studentă, ajunsesem să mă simt sufocată şi plictisită de moarte în şcoală.
Simţeam că pierd un timp preţios din viaţă, repetând acelaşi set de cunoştinţe teoretice pe care
le mai învăţasem o dată în timpul gimnaziului şi liceului. Şi, din dorinţa de a contribui cu ceva
la modul în care vor învăţa tinerii din generaţiile mai tinere, am propus profesorilor mei din
Universitatea  de  Muzică,  un  sistem  de  abordare  integrată  pentru  studierea  (cercetarea)
muzicii. Profesorilor le-a plăcut ideea, dar mi-au spus:

 Cu cine vrei tu să pui în practică o astfel de idee? Nu avem cadre didactice cu care să
facem asta – fiecare îşi  vede de specialitatea lui  şi  puţini  sunt  dispuşi  să facă efortul  să
integreze  cunoştinţele  din  toate  specialităţile,  să  colaboreze  cu  specialişti  în  istoria
civilizaţiei,  cu alţi  profesori care nu predau la noi şi să lucreze cu studenţii  aşa  (în mod
interactiv n.n.).  Ar trebui să schimbăm în mod radical felul în care pregătim profesorii, tot
sistemul”...

Și,  evident,  lucrurile au rămas neschimbate până astăzi,  când aceiași  profesori,  mult
îmbătrâniţi, dar ocupând încă posturile universitare, predau la fel cum predau acum mai bine
40 de ani.. teorii moarte despre muzica vie pe care au scris-o marii creatori (dar nu şi cea
compusă în ultimii 50-60 de ani)...  unor tineri care trăiesc într-o lume mai dinamică, care
ascultă, interpretează sau vor să creeze şi alte feluri de muzică (şi nu mă refer aici la manele
sau alte muzici ”moderne”). Acești tineri, care au acces aproape instantaneu la o informaţie
vastă suntem siguri că se simt mult mai sufocaţi de lungii ani de şcoală plicticoasă pe care
trebuie să o suporte fără prea mare câştig, cel puţin nu în direcţiile practice pe care ei  le
doresc. Şi, din cercetările noastre reiese că situaţia se poate regăsi în aproape toate domeniile.

Una dintre problemele cele mai grave este aceea că, în acelaşi sistem au crescut părinţii
şi educatorii copiilor de azi, care şi ei sunt pregătiţi de acelaşi  model, ca viitori părinţi şi
educatori care vor trebui să ştie să-şi educe copiii pentru lumea viitorului şi ca viitori cetăţeni
care să creeze o societate mai bună pentru noi şi pentru ei.

De fapt, dacă ne gândim bine, unde învaţă un tânăr sau adult să fie părinte şi educator?
Nicăieri.

Pentru că educaţia nu se face numai în şcoală, ci şi în familie şi societate. 
Şi, cercetările recente din domeniul epigeneticii demonstrează cu claritate că educaţia şi

mediul  în  care  se  dezvoltă  copiii  şi  tinerii  sunt  un  factor  determinant  şi  în  alt  domeniu,
considerat  până  nu  demult  un  ”dat”  imuabil,  predeterminat  –  manifestarea im-printului
genetic al fiecărei fiinţe vii, de care depind sănătatea și performanțele respectivei persoane,
dar și a viitoarelor generații.

Cercetările întreprinse de o echipă internaţională asupra genomului uman au demonstrat
că mediul în care se naşte, creşte şi se formează un copil sau cel în care evoluează orice adult,
produce modificări la nivelul membranei proteice a genelor – în acea zonă care răspunde de
capacitatea de adaptare la factorii de mediu şi de capacitatea de apărare a organismului. 

Ceea ce înseamnă, nici mai mult nici mai puţin, că părinţii, şcoala, mediul în care se
dezvoltă copilul pot genera modificări substanţiale - şi transmisibile - la nivelul genotipului!

Facem inginerie genetică, fără să avem calificarea pentru asta şi rezultatele se văd în
statisticile care ne arată că din ce în ce mai mulţi copii şi tineri suferă de boli invalidante şi că
boli degenerative sau afecţiuni cronice apar la adulţi în mod prematur.

Perpetuăm un  model  educativ  de  mult  învechit,  pe  care  de  mult  ar  fi  trebuit  să  îl
schimbăm. Am creat şi perpetuăm un model social nociv şi un sistem educativ care nu oferă
un mediu propice pentru o dezvoltare armonioasă şi sănătoasă a tinerei generaţii. Pentru că, pe



lângă modelul învechit, sistemul suferă şi de alte probleme – prea multe pentru a fi enumerate
aici.

Dacă ar fi să mă refer doar la „celebrul” model al profesorului de fizică sau matematică
din  licee  sau  facultăţi  care,  nu  scoate  trei  vorbe  într-o  oră  –  vine,  trânteşte  catalogul  pe
catedră, umple tabla cu formule şi pleacă ca o fantomă. Poate fi un bun matematician sau
fizician, dar profesor nu e.

Sau la ce ne povestea o directoare de şcoală săptămâna trecută – am nevoie disperată de
un profesor de muzică, am profesor la catedră, dar de fapt nu am, pentru că ăsta e cam
bolnav cu capul... dar nu pot să-l dau afară, că e titular...

E nevoie de o abordare frontală a acestor probleme. Şi de o abordare interdisciplinară
între domeniile educaţiei şi cel al dezvoltării sănătoase a tinerei generaţii.

În primul rând pentru că, deşi ne-am complăcut o lungă perioadă într-o abordare de tip
mecanicist,  „desfăcând”  în  bucăţele  lucrurile  –  în  ştiinţă  şi  în  educaţie,  dar  şi  omul,  în
medicină, abordând şi cercetând fiecare bucăţică în mod separat, până am izbutit să înţelegem
câte ceva, e timpul să recunoaştem adevărul şi să acţionăm în consecinţă – lumea în care trăim
este un sistem în care fenomenele acţionează interdependent iar omul nu este o maşină, nu se
construieşte pe o linie de producţie şi nici nu poate fi desfăcut în bucăţele pentru a fi reparat.
Omul este, la rândul lui, un sistem care se dezvoltă şi trăieşte în strânsă conexiune cu lumea
din jurul lui care, la rândul ei, evoluează în prezent într-un ritm ameţitor, datorită cunoştinţelor
asimilate şi intervenţiei omului, benefice sau nu.

În domeniul sănătăţii  nimeni nu poate spune că expunerea la o substanţă toxică sau
alergenă, la o anumită cantitate de zgomot sau radiaţie nu e periculoasă dacă se păstreză în
limitele „legale”, sau că o anumită doză de stress fizic, emoţional sau psihic e suportabilă,
deoarece omul are o anumită capacitate de apărare, de adaptare. Trebuie să recunoaştem în
primul rând că omul, mai ales în mediul citatin, industrilizat şi în mediul social actual este
supus concomitent la un mare număr de factori de risc şi de stress şi nimeni, până în prezent,
nu a cercetat în ce măsură capacitatea de adaptare şi apărare a omului mai poate face faţă la
toţi aceşti factori, cumulaţi, la care este supus permanent. Și în al doilea rând pentru că acum,
după cele demonstrate de epigenetică privind modificările apărute la nivel genomului uman,
tocmai pentru a se adapta la mediu, nimeni nu poate să spună spre ce conduc aceste modificări
cumulate, generaţie după generaţie.

Dar cu siguranţă, statisticile din domeniul sănătăţii ne spun că lucrurile stau cam prost!

Tot aşa, în domeniul educaţiei, nu poţi închide copiii şi apoi tinerii între patru pereţi
timp de 15, 17 sau 20 de ani, timp de minim 6-8 ore pe zi sau chiar mai mult, nefăcând altceva
decât să îi alimentezi cu cunoştinţe disparate, din ce în ce mai multe, presupunând că au fost
dotaţi  „din  fabricaţie”  cu  softurile  de  prelucrare  de  date,  că  toţi  au  aceleaşi  mediu  şi
caracteristici „de funcţionare” şi că motivaţia lor de a-şi petrece cei mai frumoşi ani din viaţă
acumulând aceste cunoştinţe, cu care nu ştiu ce să facă şi care chiar se perimează pe măsură
ce sunt învăţate e de la sine înţeleasă, pentru ca apoi să le spui „Gata, acum ai tot ce trebuie şi
te rog să-mi produci cât mai repede un film mai grozav decât „Matrix”, o nouă teorie în fizică
sau nu ştiu ce gadget supra-performant, pentru că am investit în tine şi trebuie să câştig bani!

Pur  şi  simplu  nu  funcţionează!  Şi,  atât  rezultatele  din  domeniul  învăţământului  din
România o demonstrează, cât şi problemele care apar la nivelul sănătăţii la un număr din ce în
ce mai mare de copii şi tineri şi, mai apoi, la adulţii intraţi pe piaţa muncii, probleme şi boli
provocate de stresul generat de o astfel de abordare a dezvoltării tinerei generaţii.

Nemaivorbind de probleme de dependenţă,  comportamente sociale deviante şi  multe
altele.

Pur şi simplu nu ne mai permitem „luxul” de a ignora rezultatele, inclusiv economice
ale acestor abordări şi nici nu putem să ne permitem să plătim preţul, care se traduce în bani



prost  investiţi  (risipiţi)  în  domeniul  educaţiei,  eficienţă  scăzută  la  nivelul  economiei  şi  în
costuri crescute în sistemul de sănătate şi de asistenţă socială.

Sir Ken Robinson propunea înlocuirea sistemului educativ de tip industrial-academic cu
un sistem de tip organic. Suntem perfect de acord. 

Pentru  noi,  acest  model  de  tip  organic  înseamnă  o  abordare  integrativ-holistică  a
procesului educaţiei – o integrare a cunoştinţelor cu formarea abilităţilor necesare pentru o
dezvoltare armonioasă a fizicului, a tuturor inteligenţelor şi spiritului, care să încurajeze şi
valorifice înclinaţiile şi  talentele cu care s-a născut,  să stimuleze dezvoltarea spiritului  de
iniţiativă  şi  creativitatea,  în  concordanţă  cu  ritmurile  şi  necesităţile  biologice  ale  fiecărei
vârste,  realizată  în  cooperarea  dintre  familie,  şcoală  şi  comunitate,  într-un mediu benefic,
capabil să asigure şi o dezvoltare sănătoasă. 

Noi l-am numit Eco-Bio-Educaţie. 
Este viziunea noastră şi, desigur că mai avem cale lungă până vom transpune această

viziune într-un sistem viabil. Nici nu ne propunem să o facem singuri, vă propunem să lucrăm
împreună. 

Pentru început vă propunem o trecere în revistă a interdependenţelor dintre educaţie,
mediul social şi dezvoltarea sănătoasă.

II. Educaţia, mediul social şi dezvoltarea sănătoasă
Interacţiunile dintre mediul social – familie, educaţie, relaţiile sociale la nivelul individului şi
la nivelul societăţii, modele şi valori sociale – şi persoană.

Atât  dezvoltarea  personalităţii  umane  cât  şi  sănătatea  pot  fi  definite  ca  procese,
influenţate de  o multitudine de factori care trebuiesc luaţi în considerare. În cadrul acestor
două procese, ce se desfăşoară în paralel,  toate aspectele din viaţa unei persoane lucrează
laolaltă,  într-un  mod  integrat.  Nici  un  aspect  al  vieţii  nu  funcţionează  în  mod  izolat.
Organismul,  mintea,  spiritul,  familia,  comunitatea,  ţara,  locul de muncă,  educaţia,  relaţiile
sociale  şi  convingerile  sunt  toate  inter-relaţionate.  Modul  în  care  aceste  aspecte
interacţionează  contribuie  atât  la  starea  de  sănătate  a  unei  persoane cât  şi  la  îmbogăţirea
personalităţii şi vieţii acelei persoane, la determinarea caracterului de unicitate al acesteia.

Sociologul medical  Aaron Antonovsky, după ce a desfăşurat mai multe studii privind
caracteristicile personalităţii care ne ajută să rămânem sănătoşi, a tras concluzia că cel mai
important este simţul  coerenţei sinelui, fiind cel care asigură starea de sănătate. Acest simţ al
coerenţei are trei componente principale:  comprehensiunea (înţelegerea),  controlabilitatea
şi semnificaţia. 

Cînd avem o imagine a unei lumi comprehensibile, o percepem ca pe ceva care are sens,
având o anumită structură şi un anumit nivel de predictibilitate.  Când credem că lumea poate
fi  controlabilă,  ne simţim capabili să răspundem în cea mai mare măsură cerinţelor vieţii,
având  încredere  că,  într-un  mod  sau  altul  o  să  ne  descurcăm  în  circumstanţele  date.
Semnificaţia  pe  care  o  dăm  unei  situaţii  nu  afectează  numai  modul  în  care  răspundem
emoţional acelei situaţii ci afectează de asemenea şi răspunsul psiho-somatic. Când avem un
puternic simţ al coerenţei,  avem tendinţa de a vedea provocările ca oportunităţi,  în loc de
ameninţări, fapt care minimizează efectele stresului. Cercetările lui Antonovski au indicat că,
doar la simpla anticipare a unei experienţe pe care o considerăm pozitivă, sau când ne gândim
la ceva care ne facem să ne simţim bine, în organism apar modificări pozitive.   

În lucrarea sa "Mind as Healer, Mind as Slayer", psihologul Kenneth Pelletier arată că
un procent de 50% până la 80% din toate bolile au origini psihosomatice sau legate de stres.
În conformitate cu cele spuse de el, orice boală este rezultatul unei interacţiuni complexe între
factori  de  stres,  fizic  sau  psihic,  factori  sociali,  personalitatea  individului  şi  inabilitatea
acestuia de a se adapta în mod adecvat la factorii care produc stresul. 



În Statele Unite, astăzi, în topul maladiilor care cauzează cele mai frecvente solicitări de
servicii medicale, boli şi morţi premature este lipsa bucuriei de a trăi, a fericirii.  Un studiu
complex,  desfăşurat  timp  de  40  de  ani  la  Harvard  Institute,  sub  coordonarea
psihosociologului  George  Vaillant  a  ajuns  la  următoarea  concluzie:  “Singurul  lucru care
contează cu adevărat în ecuaţia fericirii sunt relaţiile noastre cu ceilalţi oameni.”

Iar urmările pandemmiei COVID au scos încă o dată acest lucru în evidență.

Reţelele sociale din care facem parte, prietenii pe care îi avem, relaţiile de la locul de
muncă, relaţiile cu părinţii,  mariajul, relaţia cu proprii noştri copii  pot spune foarte multe
despre cât de fericiţi suntem sau putem fi.

Deci, pentru a fi sănătoşi, avem nevoie de simţul coerenţei sinelui şi de fericire.

Să vedem în  ce  măsură  educaţia  şi  mediul  social  de  astăzi  pot  asigura  aceste  două
elemente de bază.

Fiecare om se naşte cu o „zestre”, un dat genetic care, aşa cum a demonstrat epigenetica,
poate fi modificat de condiţiile de mediu. Putem compara acest dat cu un kit de construcţie, în
care ai materialul de bază şi o serie de modele ce pot fi realizate cu acest material.

De-a lungul vieţii, fiecare persoană se construieşte pe sine şi este, la rândul ei, modelată
de mediul social în care se dezvoltă. Această construcţie şi dezvoltare a personalităţii unui om
nu este un scop în sine ci este o condiţie a realizării acelei misiuni unice cu care se naşte
fiecare din noi.

Pentru  a  face  o  comparaţie  plastică,  putem spune că  omul  este  un  vehicol,  aflat  la
început în perioada de construcţie şi testare, urmând apoi sa fie lansat într-o cursă lungă şi
complexă, având mai multe „porturi de escală” şi mai multe sarcini de îndeplinit,  care, în
general,  concură la îndeplinirea unei misiuni mai mari,  importantă şi pentru om şi pentru
societate. Atât perioada de construcţie cât şi cursa în sine şi împlinirea fiecărei misiuni trebuie
să îi aducă omului împlinire şi fericire. Altfel, aşa cum au arătat cercetările, apar dezechilibrul
şi bolile.

Elementele din mediul social care intervin în perioada de „dezvoltare şi testare”

În primii  ani,  care constituie perioada cea mai importantă de dezvoltare  fizică şi  de
construcţie a personalităţii, inteligenţelor și abilităților, elementele reprezentând mediul social
care  contribuie  la  modelarea  unei  persoane  sunt  familia,  şcoala,  prietenii  şi  colegii,
comunitatea apropiată, modelele şi valorile sociale si imaginea despre lume, ca ansamblu,
care ajunge la conştiinţa persoanei prin intermediul culturii şi diferitelor medii de informaţie
la care are acces. Este totodată, perioada în care se construieşte, sau nu, simţul coerenţei şi
primele modele ale relaţiilor cu ceilalţi. Şi totodată, perioada în care personalitatea, aflată în
perioada de ”construcţie”, este supusă la primele teste.

A. FAMILIA

Familia  este unul din cele mai importante elemente sau, mai bine spus, sisteme care
contribuie la dezvoltarea unei persoane şi la starea ei de sănătate. Familia exercită o influenţă
deosebit de profundă asupra copiilor. Părinţii furnizează „zestrea genetică”, iar familia creează
condiţiile dezvoltării fizice, emoţionale, intelectuale şi modelează caracterul copilului, simţul
moral,  estetic  etc.  O  mare  parte  dintre  cunoştinţele  despre  natură,  societate,  deprinderile
alimentare şi de igienă, atitudinile faţă de viaţă, modelele sau obişnuinţele de comportament,
copiii  le  datorează  educaţiei  primite  în  mediul  familial.  De  aceea,  familia  este  instituţia
fundamentală în toate societăţile. 

Din perspectiva sociologică, familia este definită ca un "grup social relativ permanent de



indivizi legaţi între ei prin origine, căsătorie sau adopţiune". În societatea românească, suntem
familiarizaţi  cu  anumite  versiuni  ale  familiei:  familia  nucleu şi  familia  extinsă.  Familia
poligamă este  mai  rar  întâlnită  şi,  în  general,  nu  este  acceptată  ca  mediu  propice  pentru
dezvoltarea copiilor. 

Familia nucleu "constă în doi adulţi de sex opus, care intreţin o relaţie sexuală aprobată
de societate, şi locuiesc împreună cu proprii lor copii sau cu cei adoptaţi".  Familia nucleu
poate fi  de  două feluri:  de orientare şi  de procreare.  Familia nucleară de orientare este
familia în care ne naştem şi/sau în care copilul se dezvoltă - în calitate de copil natural sau
adoptat. Familia nucleară de procreare este familia pe care o creem prin căsătorie, ca adult.

Familia extinsă (consangvină) - "constă din două sau mai multe familii nucleare unite
prin legături tip părinte-copil sau legăturile între fraţi şi/sau surori". 

Rolul familiei este foarte important în ceea ce priveşte dezvoltarea copilului, din punct
de vedere fizic, intelectual, emoţional, moral sau caracterial şi spiritual-estetic.

În ce priveşte dezvoltarea fizică a copiilor, familia este cea care asigură mediul de viaţă,
hrana, îmbrăcămintea, trebuie să îi ferească de pericole, să le asigure condiţii şi spaţiu propice
pentru  joc,  învăţare,  odihnă,  mişcare  şi  să  le  supravegheze  şi  întreţină  starea  de  sănătate
optimă. Familia stabileşte regimul de viaţă al copilului care să îi asigure o dezvoltare optimă,
îi  formeaza primele deprinderi  de igienă personală şi  socială  şi  îl  obişnuieşte  să utilizeze
factorii  naturali  (apa,  aerul, soarele) pentru bunăstarea organismului.  Familia trebuie să se
preocupe de dezvoltarea capacităţii motrice a copilului, prin asigurarea unor activităţi de joc
fizic şi mişcare sau sport în aer liber. Dezvoltarea motricităţii şi coordonării mişcărilor are un
rol important şi în dezvoltarea activă a  emisferelor cerebrale, fapt ce favorizează procesele de
învăţare, adaptare şi emancipare relativă. 

Tot  familia  are  grijă  să  adapteze  toţi  factorii  sus-menţionaţi  la  nevoile  specifice  ale
diferitelor faze de dezvoltare, la vârsta şi solicitările specifice fiecărei etape şi activităţi. 

Asta, la modul ideal! Dacă părinţii sunt realmente preocupaţi de toate aceste aspecte,
dacă pot şi ştiu ce au de făcut! Pentru că, realitatea nu corespunde acestui model ideal.

Există situaţii când părinţii fie nu au mijloacele materiale să îi asigure copilului condiţii
optime de dezvoltare fizică, fie nu sunt preocupaţi de toate aspectele dezvoltării copilului lor
şi nici nu ştiu ce au de făcut,  sau toate acestea la un loc, fie lasă cele mai multe aspecte în
sarcina altcuiva (bunici, bone, instituţii) şi se mulţumesc doar să dea bani pentru rezolvarea
problemelor, fără să monitorizeze situaţia (din lipsă de timp, superficialitate etc.).

Ce se întâmplă în aceste situaţii? Ce se întâmplă în situaţia când „modelul cultural” al
familiei privind stilul de viaţă şi creşterea corectă a copilului este unul greşit? Ce se întâmplă
dacă,  din  grijă  excesivă  sau  lipsă  de  preocupare,  copilul  nu  este  încurajat  sau  chiar  este
împiedicat să facă mişcare şi să îşi dezvolte tonusul muscular şi motricitatea?

În dezvoltarea fizică (şi nu numai) a copilului apar întârzieri, disfuncţii, dezechilibre şi
chiar boli. Creşte riscul accidentelor grave, pentru că organismul copilului, obligat la o viaţă
sedentară  se  comportă,  în  cazul  unei  căzături  de  exemplu,  precum  cel  al  unei  persoane
vârstnice.

În ce priveşte dezvoltarea intelectuală a copilului, familia este în primul rând mediul în
care  își  însușește  limbajul.  Volumul,  precizia  vocabularului  şi  corectitudinea  exprimării
copilului depind de munca depusă de părinţi şi de restul familiei în această direcţie. 

Ca prim factor de educaţie, familia oferă copilului şi aproximativ 90% din cunoştinţele
uzuale despre lumea înconjurătoare (despre plante, animale, obiecte, mediul în care trăieşte,
despre ocupaţiile oamenilor etc.). 

Familia ar trebui să se preocupe şi de dezvoltarea proceselor intelectuale ale copiilor. Ea
trebuie să le dezvolte spiritul de observaţie, memoria şi gândirea. Părintii trebuie să încerce să
explice copiilor sensul unor fenomene şi obiecte, pentru a le putea înţelege. 



Copiii, dotaţi de mama natură cu o curiozitate insaţiabilă, pun cele mai multe intrebări în
perioada dintre 2 şi 6 ani, iar părinţii ar trebui să îi ajute să-şi însușească un număr cât mai
mare de cunostinţe, răspunzând cât se poate de corect şi exact, într-un limbaj adecvat fiecărei
vârste, pentru a-şi ajuta copiii să facă lumea din jurul lor comprehensibilă. 

La vârsta şcolară și chiar înainte, familia ar trebui să dezvolte gustul copiilor pentru citit,
pentru  căutarea  activă  de  informaţie,  să  îi  îndrume  spre  cărţile  şi  sursele  de  informaţie
potrivite şi să îi ajute să sistematizeze cunoştinţele, să le dezvolte gustul pentru experimentare,
inovaţie,  comunicare  proactivă,  să  îi  înveţe  să  rezolve probleme şi  să  caute soluţii,  să  le
încurajeze creativitatea şi multe altele.

Şi, din nou, vorbim la modul ideal! 
Câţi dintre copiii crescuţi în România au o familie care face sau a făcut cele descrise mai

sus?
Ce se întâmplă dacă părinţii nu ştiu ce au de făcut, nu sunt conştienţi de importanţa

fiecărui aspect, nu sunt preocupaţi de copil sau sunt prea ocupaţi cu alte probleme şi lasă
dezvoltarea intelectuală a copilului lor în seama altora – bunici sau bone care nu întotdeauna
ştiu  sau  au  chef  să  se  ocupe  de  aceste  aspecte,  instituţii  în  care  nu  există  o  educaţie
personalizată sau, cel mai rău, a televizorului, telefonului sau străzii şi „mamei întâmplarea”? 

Ce se întâmplă când curiozitatea naturală a copilului, care ştie inconştient că trebuie să
acumuleze informaţie, este blocată sistematic de replici ca „taci din gură şi nu mai întreba
atâta” sau, şi mai grav „dacă nu taci, te bat”?

În  primii  ani  de  viaţă,  copilul  continuă  să asimileze  informaţii  la  întâmplare,  ca  un
burete, dar fără a avea discernământul şi orientarea pe care ar trebui să i-o dea părinţii – lumea
din  jurul  lui  îi  oferă  informaţii  contradictorii,  devenind  greu  de  înţeles  şi,  uneori,
ameninţătoare. Copilul creşte ca o buruiană, procesele lui de gândire sunt haotice şi apelează
la instinctele primare de supravieţuire, pentru a se descurca şi a face faţă cerinţelor. Apoi,
treptat, curiozitatea naturală dispare.

Copii care cresc astfel, unii foarte inteligenţi, pot uneori face faţă cu brio cerinţelor din
primii ani de şcoală dar, pe măsură ce cresc şi asimilarea cunoştinţelor cere din ce în ce mai
mult interes, motivaţie şi procese de gândire sistematizate, elaborate, aceşti copii nu mai fac
faţă  şi  încep să apară  probleme de  învățare  și  de  sănătate  –  anxietate,  depresii,  alte  boli
cauzate de stress.

Pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale a copilului, viaţa de familie constituie, de
asemenea prima lui şcoală. În acest mediu, oarecum protejat, copilul ar trebui să înveţe să se
cunoască, să învaţe cum să simtă faţă de ceea ce i se întâmplă şi cum vor reacţiona ceilalţi la
sentimentele lui; experimentează şi recunoaşte o gamă de sentimente şi învaţă ce posibilităţi
de  reacţie  există,  învaţă  să  îşi  exprime  speranţele  şi  temerile.  Tot  în  familie,  copilul  îşi
formează primele atitudini faţă de lumea din jur, de care vor depinde atât reuşita lui şcolară
cât şi, mai târziu, cea de viaţă. 

Aceste  „cursuri”  de  dezvoltare  a  inteligenţei  emoţionale  nu  se  predau  doar  prin
interacţiunea dintre copil şi părinţi sau din spusele şi  acțiunile părinţilor faţă de copii, ci şi
prin intermediul  modelelor  de comportament  și  reacții  pe care,  în  primul rand, părinţii  şi
ceilalţi membrii ai familiei (extinse) le oferă. 

Unii părinţi sunt profesori emoţionali talentaţi, alţii, din nefericire cei mai mulţi, nu. 
Există numeroase studii care arată că, felul în care părintii îşi tratează copiii - fie că este

vorba de o disciplinare aspră sau de înţelegere,  de reacţii  empatice,  de indiferenţă sau de
căldură, are consecinţe profunde şi de durată pentru viaţa emoţionala a copilului.

Impactul  părinţilor  asupra  dezvoltării  emoţionale  apare  încă  din  perioada  pre-natală
(intrauterină) şi este cel mai puternic în primii ani de viaţă. De ce este considerată inteligenţa
emoţională importantă pentru dezvoltarea copilului şi reuşita lui în viaţă?

Primii patru ani de viaţă acoperă o perioadă în care creierul copilului ajunge cam la
doua treimi din dimensiunea sa la vârsta maturităţii şi evoluează în complexitate mai mult ca



oricând. Anumite cunoştinţe se fixează acum mai bine decât ulterior, este perioada propice
dobândirii cunoştinţelor emoţionale. De aceea, tot în această perioadă, stresul puternic poate
afecta capacitatea de învăţare a creierului, deci poate dăuna dezvoltării intelectului. Un copil
care nu se poate concentra, care e mai degrabă suspicios decât încrezător, care este trist sau
furios în loc să fie optimist, care este mai degrabă distrugător decât respectuos sau care este
copleşit  de anxietate,  preocupat  de fantezii  înspăimântătoare şi  care,  în  general,  se simte
profund nefericit,  un asemenea copil  are puţine posibilităţi  în viaţă,  puţine şanse de a se
dezvolta şi evolua pe măsura cerinţelor sau aşteptărilor sale. (Despre Educatie in copilarie,
F. Dolto, 1979).

Cu  alte  cuvinte,  putem spune  că  pierde  startul  corect  în  viaţă  şi  cu  greu  va  putea
recupera acest handicap.

Un raport al Centrului Naţional American de Programe pentru Copiii Mici a subliniat
faptul că reuşita şcolara nu poate fi previzibilă în funcţie de anumite fapte ale copilului sau de
capacitatea precoce de a citi sau socoti, ci de înclinaţiile emoţionale şi sociale: siguranţa de
sine  şi  interesul;  să  ştie  ce  tip  de  comportament  se  aşteaptă  din  partea  lui  şi  cum să îşi
stăpânească impulsurile greşite; să fie capabil să aştepte, să urmeze indicaţii şi să apeleze la
ajutorul părinţilor sau profesorului; să-şi exprime nevoile atunci când se află în compania altor
copii sau a adulţilor. 

Aproape toţi copiii cu rezultate slabe, scrie in raport, duc lipsă de unul sau de mai multe
dintre  aceste  elemente  de  inteligenţă  emoţionala  (indiferent  dacă au sau nu şi  dificultăţi
cognitive, cum ar fi disfuncţiile de învăţare). 

Disponibilitatea unui copil față de şcoală depinde în special de capacitatea de a şti cum
să  înveţe,  iar  acest  lucru  are  legătură  directă  cu  inteligenţa  emoţională,  cu  factorii
reprezentativi ai acesteia: conştienţa de sine, încrederea, curiozitatea, intenţia, autocontrolul,
empatia, raportarea la ceilalţi, capacitatea de a comunica, cooperarea.

În  viziunea  lui  Daniel  Goleman,  autorul  cărtţi  “Inteligenţa  emoţională”,  cele  mai
inadecvate tipare emoţionale pe care le utilizează părinţii şi ulterior, prin extensie, educatorii,
învăţătorii şi profesorii sunt următoarele:

 Ignorarea tuturor sentimentelor - părinţii tratează supărarea emoţionala a copilului ca
pe  un  lucru  neînsemnat  sau  enervant,  peste  care  de-abia  aşteaptă  să  treacă;  ei  nu
folosesc aceste momente ca pe o şansă de apropiere faţă de copil, astfel încât să-l ajute
să asimileze lecţii de competenţă emoţională. 

 Indulgenţa  exagerată  –  părinţii  observă  reacţiile  emoţionale  ale  copilului,  însă
consideră că este indiferent cum depăşeşte copilul furtuna emoţională. Ca şi cei care
ignoră sentimentele copilului, aceşti părinţi rareori încearcă să îi prezinte copilului o
alternativă de reacţie emoţională şi să îi arate unde greşeşte, dacă este cazul. Ei se
străduiesc  să  calmeze  toate  supărările  şi  vor  folosi  tocmelile  sau  mita  pentru  a-i
împiedica pe copii să fie triști sau supărați. Uneori, dacă cele două mijloace de mai sus
nu au efect, intervin cu ajutorul corecției fizice, aceasta fiind, în anumite cazuri, cea
mai la îndemână.

 Manifestarea disprețului, lipsa de respect față de sentimentele copilului. Părinții care
fac apel la această metodă de „educație” fac parte, de obicei, din categoria celor care
veșnic nu sunt de acord cu ce se întâmplă, care sunt aspri atât în comentarii cât şi în
pedepse.  Ei  pot  să  interzică  chiar  orice  manifestare  a  supărării  copilului  şi  să
pedepsească şi cel mai mic semn de irascibilitate. 

Există şi părinţi care sesizează ocazia oferită de emoţiile pozitive sau supările copilului
pentru a acţiona ca un fel de antrenor emoţional sau de mentor. Ei iau în serios sentimentele
copilului şi încearcă să înţeleagă ce anume îi motivează sau îi nemulţumeşte şi îl ajută pe
copil să se cunoască mai bine şi să găsească căi pozitive de calmare a sentimentelor negative. 



Pe măsură ce copiii cresc, lecţiile emoţionale pentru care sunt pregătiți şi de care au
nevoie se modifică. Lecţiile de empatie încep din prima copilărie cu părinţi care se adaptează
sentimentelor copilului lor. Chiar dacă unele aptitudini emoţionale sunt întărite de educatori,
prieteni, de-a lungul anilor, părinţii îşi pot ajuta cel mai mult copiii, deprinzându-i cu toate
formele de inteligenţă emoţionala: să înveţe să recunoască, să stăpânească şi să-şi domolească
sentimentele; să aibă o reacţie de empatie, să ştie cum să trateze sentimentele ce apar în cadrul
relaţiilor interumane.

Problema, ca şi în cazul dezvoltării celorlalte inteligenţe este că părintii sau educatorii,
pentru a  putea să  fie  antrenori  eficienţi  trebuie,  la  rândul  lor,  să aibă un  nivel minim de
inteligenţă emoţională.

Dar asta nu este singura problemă. O altă problemă o reprezintă societatea pe care am
creat-o. 

Un studiu  făcut  la  începutul  anilor  90’ în  SUA,  a  dezvăluit  că,  în  medie,  valoarea
indicatorilor de bază ai inteligenţei emoţionale a copiilor a scăzut îngrijorător. Au devenit mai
impulsivi şi mai neascultători, mai îngrijoraţi şi mai temători, mai singuri şi mai trişti, mai
iritabili şi mai violenţi. Raportat la studii anterioare, nivelul a 42 de indicatori a scăzut foarte
mult; iar rata violenţei, a sinuciderilor, a violurilor în rândul adolescenţilor, a înregistrat un
salt neobişnuit. 

Care este motivul acestei degradări a calităţilor esenţiale ale caracterului? Copiii din
ziua  de  astăzi  sunt  prada  uşoară  a  două  forţe  care  au  monopolizat  scena  lumii:  forţa
tehnologică şi cea economică. Generaţia actuală de părinţi este nevoită să muncească mai
mult pentru a-şi menţine un standard de viaţă decent; asta nu înseamnă că ne iubim copiii
mai puţin, ci că avem mai puţin timp liber pentru a ne petrece timpul cu ei decât au avut,
poate, părinţii nostrii.  În ceea ce priveşte aspectul tehnologic,  spune Goleman,  copiii mai
mici sau mai mari, traversează o experienţă fără precedent: numeroase ore din viaţă şi le
petrec cu ochii lipiţi de televizor, de telefon sau de un monitor. 

Ei preferă să se uite la televizor, să navigheze pe canalele de media socială sau să se
distreze cu ultimul joc video de pe piaţă, în loc să se joace cu alţi copii. Astfel, comunicarea
emoțională  a  devenit  deficitară.  Aptitudinile  fundamentale  de  viaţă,  transmise  de  la  o
generaţie la alta, se pierd şi nu mai pot fi însușite.

Pe de  altă  parte,  la  nivelul  companiilor  sau instituțiilor  în  care  lucrează  părinții,  se
constată diminuarea empatiei și a bunului simț, așa cum constată în cartea Ministerul bunului-
simț autorul ei Martin Lindstrom, un guru în consultanță de afaceri și cultură orgnizațională.
Efectele acestui declin le constatăm cu toții atunci când avem de a face cu multe companii sau
instituții care oferă servicii sau cu produsele altor companii, mărindu-ne inutil stresul zilnic.

Pentru  educaţia  morală  şi  formarea caracterului,  familia  constituie de  asemenea,
primul  mediu  în  care  copilul  îşi  construieşte  scara  de  valori  şi  îşi  formează  cele  mai
importante deprinderi de comportamant: bunul-simț, respectul, politeţea, cinstea, sinceritatea,
decenţa în vorbire şi atitudini, ordinea, cumpătarea, grija faţă de lucrurile încredinţate, față de
natură sau de alte ființe. În realizarea acestui tip de educaţie, modelul parental este foarte
important pentru copil. Părinţii ar trebui să le spună copiilor ce e bine şi ce e rău şi de ce, ce e
drept şi ce e nedrept, ce e frumos şi ce e urât în comportamente şi ar trebui să constituie
exemple demne de urmat. Ceea ce învaţă în familie trebuie să îl ajute pe copil să se orienteze
în evaluarea comportamentului său şi al celor din jur. Tot în sens moral, familia trebuie să îl
îndrume pe copil să fie sociabil, să fie un bun coleg şi prieten. 

Dar ce se întâmplă în cazul în care familia nu se preocupă suficient de această latură a
educaţiei în primii ani de viaţă (cei şapte ani de acasă), preferând fie o disciplinare rigidă fie
să răsfeţe excesiv copilul, mergând pe ideea că are timp să înveţe lucrurile astea mai târziu, la



şcoală, sau, mai rău, combinând aleatoriu răsfăţul cu pedeapsele corporale sau emoţionale,
fără a-i explica copilului nimic? Sau, ce se întâmplă când, între discursul părinţilor şi modelul
lor personal există discrepanțe majore? Copilul nu poate discerne şi nu se poate adapta corect
la diversele situaţii de viaţă, îşi formează deprinderi greşite şi este afectat pe plan emoţional
pe termen lung. 

Unui copil fără o educaţie moral-caracterială corectă îi va fi foarte greu să ajungă la
acea coerenţă a  sinelui  de care vorbea Antonovsky.  Îi  vor  lipsi  atât  comprehensibilitatea,
controlul  cât  şi  semnificaţia.  Prin  urmare,  oricâte  bunuri  materiale  îi  vor  pune părinţii  la
dispoziţie, nu va izbuti să fie fericit şi, deci, rezistent la boli.

Educaţia artistic-estetică şi înţelegerea valenţelor spirituale ale umanităţii trebuie să
vină în completarea celorlalte tipuri de educaţie, pentru a stimula creativitatea copilului şi a-l
ajuta să treacă de la o înţelegere a lumii axată pe propriile nevoi şi plăceri la o înțelegere mai
completă a lumii, a universului şi a resorturilor profunde care guvernează viaţa în ansamblul
ei şi societatea umană.

Părinţii ar trebui să fie aceia care realizează primul contact al copilului cu o viziune
asupra sensului vieţii,  cu frumuseţile naturii,  cu viaţa socială şi  specificul naţional (valori
culturale,  tradiţii,  obiceiuri,  etc.),  cu  operele  de  artă  şi  îl  încurajează  să  îşi  manifeste
creativitatea artistică, tehnică sau ştiinţifică.

Şi,  la  fel  ca  şi  până  acum,  problema  constă  în  nivelul  cultural  şi  de  înţelegere  al
părinţilor faţă de importanţa acestor aspecte în formarea copilului şi în stimularea dezvoltării
creativităţii şi a inteligenţei spirituale.

Aşa cum am arătat  mai sus, familia are un rol deosebit  de important în dezvoltarea
copilului, nu numai în primii ani de viaţă, ci şi pe parcursul întregii perioade şcolare, până la
intrarea în viaţa adultă. Există mulţi factori care pot conduce la apariţia unor probleme în
dezvoltarea armonioasă a copilului şi, din nefericire, nu toate familiile pot fi considerate un
mediu propice pentru creşterea unui copil. 

Dacă între membrii  unei familii  nu există relaţii  de înţelegere,  respect,  întrajutorare,
dacă membrii familiei (nucleare sau lărgite) nu trăiesc în armonie, nu duc o viaţă cinstită,
onestă,  dacă  opiniile  celor  doi  părinţi,  şi  ale  celorlalte  persoane  care  au  în  grijă  copilul,
referitoare la educaţia copilului nu sunt convergente, dacă unul sau ambii părinţi nu constituie
un  bun  exemplu,  dezvoltarea  copilului  are  de  suferit.  Lipsa  interesului  sau  concepţiile
învechite despre modul de educaţie al copiilor, lipsa sau excesul de autoritate, lipsa dragostei
sau  a  manifestării  corecte  a  afecţiunii  faţă  de  copil,  fenomenele  de  violenţă  în  familie,
situaţiile conflictuale, divorţurile din ce în ce mai frecvente şi multe alte disfuncţii apărute în
cadrul familial pot duce la apariţia unor probleme în dezvoltarea copilului şi constituie una
din cauzele incidenţei crescute a îmbolnăvirilor şi accidentelor în rândul copiilor. 

Din  nefericire,  în  condiţiile  societăţii  moderne,  atât  datorită  presiunilor  economice,
evoluţiei tehnologiei cât şi modelelor sociale pe care le-am creat, din ce în ce mai mulţi părinţi
„rămân  corigenţi” la capitolul dezvoltării armonioase a copiilor, transferând apoi, uneori în
întregime, această responsabilitate către sistemul educativ – grădiniţe, şcoli.

B. SISTEMUL DE EDUCAȚIE
Sistemul educativ – începând cu grădiniţa  şi continuînd cu şcoala, preia o parte din

sarcinile educaţiei şi dezvoltării copilului, dar trebuie să lucreze în cooperare cu familia, al
cărui rol în dezvoltarea copilului şi tânărului rămâne foarte important.

Grădiniţa  are un rol foarte important în dezvoltarea şi formarea fizică,  intelectuală,
emoţională, moral-caracterială şi spiritual-estetică a copiilor, deoarece preia, teoretic, copiii la
vârsta de 3-4 ani, când copilul este fragil din punct de vedere fizic şi emoţional, deschis spre
asimilarea de noi informaţii şi foarte uşor influenţabil.



Din fericire, acest nivel al sistemului de educaţie din România este, din unele puncte de
vedere, destul de bine dezvoltat în prezent, mai ales în ceea ce priveşte sistemul grădiniţelor
de  stat,  care  au  o  metodologie  şi  instrumente  de  evaluare  şi  de  lucru  moderne  şi  o
infrastructură în care s-a investit destul de mult în ultimii ani. 

Problemele care apar se datorează, pe de o parte, lipsei unor criterii clare de selecţie a
educatoarelor  (mai  ales  la  nivelul  profilului  psihologic,  emoţional  şi  moral-caracterial),
câteodată chiar la nivelul de pregătire al acestora şi numărului mare de copii care compun
grupele de pregătire.

O altă problemă, legată de cele menţionate mai sus este cea a integrării în colectivele de
copii - deja supradimensionate – a copiilor cu tulburări de tip ADHD, autism şi alte forme de
tulburări  comportamentale,  datorate  fie  unor  afecţiuni  nedescoperite  sau nerecunoscute  de
părinţi, fie carenţelor educaţiei familiale, fără ca această suplimentare a sarcinii educatoarelor
să  fie  susţinută  de  o  suplimentare  și  specializare  a  personalului,  ceea  ce  afectează
performanţele instituţiilor în ce priveşte formarea tuturor copiilor, în general.

În ce priveşte problemele care apar în dezvoltarea fizică a copiilor în grădiniţă, cele mai
mari sunt cele create de insuficienţa preocupării pentru dezvoltarea motricităţii copiilor şi de
incidenţa crescută a îmbolnăvirii unui mare număr de copii, datorită insuficienței activităților
în aer liber și a prezenţei în colectivitate a copiilor bolnavi, aduşi de părinţii care nu au alte
alternative de supraveghere a copilului pe perioada bolii. 

Datorită acestor fenomene, între vârsta de 3 şi 6-7 ani un mare număr de copii, cu o
rezistenţă la îmbolnăvire redusă, sunt mai mult bolnavi decât sănătoşi (ca număr de zile/an) şi
sunt practic îndopaţi  cu medicamente în toată această perioadă - ceea ce reprezintă un stres
foarte mare pentru organismul lor, având consecinţe pe termen lung în privinţa dezvoltării
fizice, emoţionale şi în scăderea  performanţelor sistemului lor imunitar, atât în copilărie cât şi
la vârsta adultă.

Copii  care,  anterior  grădiniţei,  au fost  integraţi  şi  în  programul de creşă  au chiar  o
perioadă mai lungă de stres şi devin,  mai mult  ca sigur, clienţii permanenţi ai  cabinetelor
medicale,  atât  în  adolescenţă  cât  şi  la  maturitate,  în  absenţa  unor  programe adecvate  de
întărire a imunităţii.

Alte  probleme legate de dezvoltarea fizică şi  sănătate pot  să apară în  grădiniţele  cu
program prelungit unde copii au şi masa de prânz, datorită lipsei de igienă (a copiilor şi la
prepararea mâncării)  şi  a  inadecvării  regimului  alimentar  cu nevoile  specifice vârstei  şi  a
fiecărui copil în parte.

În  ceea  ce  priveşte  dezvoltarea  intelectuală  a  copiilor,  situaţia  este  destul  de  bună,
programele grădiniţelor fiind bine structurate şi adaptate vârstei copiilor. Problemele care se
ridică sunt legate de lipsa contactului copiilor cu viaţa reală, mai ales în cazul acelor copii ale
căror familii nu completează educaţia primită la grădiniță cu programe proprii, individualizate
şi adaptate nevoilor specifice ale propriului copil. 

O situație specială este cea a copiilor cu nevoi educative speciale, ale căror nevoi nu pot
fi satisfăcute datorită numărului mare de copii din grupe.

În ceea ce priveşte dezvoltarea inteligenţei emoţionale, moral-caracteriale şi spiritual-
estetice, carenţele care apar în sistemul educativ la grădiniţă sunt în special cele legate de
lipsa de compatibilitate (uneori) şi de nivelul de motivare şi interes al unui mare număr de
educatoare.

Multe din programele educative adresate dezvoltării acestor tipuri de inteligenţă sunt
programe suplimentare, care trebuie suportate financiar de către părinţi, astfel că, pentru copiii
ai căror părinţi au posibilităţi financiare reduse, programele extracurriculare sunt inaccesibile.

Apariţia grădiniţelor private este, în principiu, un lucru foarte bun, deoarece numărul



copiilor  dintr-o  grupă  este  mai  mic  şi  acestea  pot  constitui  un  valoros  spaţiu  pentru
dezvoltarea  unor  modele  educative  inovative  şi  mai  performante,  cu  condiţia  păstrării
obiectivelor şi standardelor cerute grădiniţelor de stat.

La nivelul şcolii primare situaţia este oarecum similară cu cea a educaţiei din grădiniţe
şi problemele care apar au aceleaşi cauze.

Diferenţele  care  apar  sunt  cele  legate  de  comutarea  atenţiei  şi  centrarea  şcolii  pe
obiectivele  dezvoltării  intelectuale,  diminuarea drastică a  obiectivelor  şi  interesului  pentru
dezvoltarea fizică,  a celei  moral-caracteriale  şi  spritual-estetice şi  neglijarea cvasi-totală  a
aspectelor legate de dezvoltarea inteligenţei emoţionale.

Aceste carenţe, apărute în momentul de dezvoltare în care copilul devine mai conştient
de discrepanţele între mesajele pe care le primeşte în mediul şcolar şi realităţile din mediul
social, cu care ia contact în mod direct sau prin intermediul televizorului şi, de multe ori şi
fără suportul emoţional, moral şi de ghidarea în interpretare din partea familiei, conduc spre
instalarea unor stări conflictuale, intelectual şi emoţional, care afectează dezvoltarea fizică,
intelectuală,  performanţele  şi  comportamentul  copilului  şi  chiar,   în  cazul  unor  copii  mai
sensibili, le afectează negativ sănătatea şi  rezistenţa la boli.

Apariţia formelor de supraveghere după şcoală în programele de semi-internat sau after
school, ridică din nou probleme legate de hrană şi igiena alimentaţiei şi, în foarte mare măsură
pe  cele  legate  de  dezvoltarea  motricităţii,  în  cazul  modelelor  în  care  managementul  şi
personalul decide că trebuie să elimine riscurile de accidente prin programe care induc un
comportament sedentar.

În momentul  trecerii  la  ciclul şcolar gimnazial,  situaţia  se schimbă dramatic pentru
copii.

Părinţii, considerând că sunt mari şi nu mai au nevoie atât de mult de suportul lor, în
majoritate îi predau „cu arme şi bagaje” şcolii care, la rândul ei vine cu o schimbare majoră de
obiective şi condiţii. De la o relaţie stabilă cu un singur cadru didactic (principal), care le
cunoştea destul de bine nevoile şi capacităţile, copii intră în sistemul în care trebuie să se
adapteze  personalităţilor  şi  stilurilor  diverse  de  predare  ale  unui  mare  număr  de  cadre
didactice cu care, în mare majoritate, nu mai pot avea un contact uman-emoţional, profesorii
fiind orientaţi strict spre ideea de transmitere de cunoştinţe, fără nici un fel de preocupare (în
mare parte) faţă de dezvoltarea capacităţii intelectuale sau altor tipuri de inteligenţă, fără a
avea timpul sau preocuparea de a-şi cunoaşte cu adevărat elevii. Supra-aglomerarea curriculei
şi cerinţele de multe ori exagerate ale profesorilor în ce priveşte cantitatea şi tipul de teme
pentru acasă, duc de multe ori fie la surmenare şi lipsa timpului acordat mişcării în aer liber şi
activităţilor  recreative  sau  alternativ-formative,  fie  la  instalarea  unei  atitudini  de  aparentă
indiferenţă  a  copilului  faţă  de  şcoală  şi  situaţia  lui  şcolară,  ambele  situaţii  afectând
dezvoltarea armonioasă, sănătatea fizică şi emoţională a copiilor.

Pe de altă parte, nevoile continue de adaptare a comportamentului copilului la modelele
umane reprezentate de profesori, care din nefericire contrazic de cele mai multe ori valorile
care au fost transmise copiilor în familie şi în primii ani de şcoală, pun din nou la încercare
capacitatea intelectuală şi emoţională, atitudinile şi deprinderile abia create. 

Modelele benefic pozitive sunt destul de rare şi mentorii,  de care au nevoie copii la
vârsta trecerii la pubertate şi apariţia preocupărilor pentru viaţa sexuală, sunt şi mai rari. 

Nemaivorbind de nevoile de consiliere pentru alegerea unui drum în viaţă...

În plus, copilul intră şi mai mult în contact cu mediul social, care în România este foarte
nociv, funcţionând cu o scară a valorilor moral-etice răsturnată, trebuind să facă faţă unor
conflicte interioare intense create de discrepanţa dintre modelele învăţate şi realitatea din jur.

Acestea sunt, probabil, o parte din cauzele care stau şi la baza rezultatelor studiului făcut



în SUA şi menţionat anterior. Nevoia contracarării acestor fenomene a constituit o preocupare
pentru  sistemul  de  educaţie  din  SUA,  unde  de  aproape  40  de  ani  funcţionează  în  şcoli
programe de educaţie emoţională, intitulate Ştiinţa Sinelui.

Subiectele predate cuprind conştientizarea de sine, în sensul recunoaşterii sentimentelor
şi al construirii unui vocabular pentru ele, precum şi determinarea legăturilor dintre gânduri,
sentimente şi reacţii. Printre obiective se numără următoarele: a afla în ce măsură gândurile
sau sentimentele sunt hotărâtoare în luarea unei decizii; prevederea consecinţelor alegerilor
alternative; aplicarea acestor informaţii in deciziile referitoare la subiecte cum ar fi drogurile,
fumatul şi sexul.

Constientizarea de sine imbraca şi  forma recuoaşterii  punctelor  tari  şi  a  celor  slabe,
precum şi crearea unei perspective asupra sinelui, pozitivă şi totuşi,  realistă. Un accent se
pune şi pe stăpânirea emoţiilor: înţelegerea a ceea ce se află în spatele unui sentiment (de
exemplu, durerea care generează mânia) şi învăţarea modalităţilor de a stăpâni anxietăţile,
mânia şi trisţetea. Un alt accent se pune pe asumarea răspunderii hotărârilor şi acţiunilor şi
transformarea lor in implicări tip „trup şi suflet”.

O  calitate  socială  cheie  luată  în  considerare  în  cadrul  acestui  curs  este  şi  empatia,
înţelegerea  sentimentelor  celorlalţi  şi  însuşirea  perspectivei  lor,  precum  şi  acceptarea
diferenţelor  în  felul  în  care  oamenii  simt  anumite  lucruri.  Un  loc  major  este  acordat  şi
modului în care se stabilesc relaţiile: copiii sunt învăţaţi să asculte şi să pună întrebari; să
distingă între ceea ce se spune sau se face şi propriile reacţii sau judecăţi; să se centreze pe
afirmarea lucrurilor concrete şi nu pe exprimarea furiei sau pasivităţii.  De asemenea,  sunt
îndrumaţi  spre  stăpânirea  artei  colaborării,  a  rezolvării  conflictelor  şi  a  negocierii
compromisurilor.

În ultimii zece ani, în mai multe sisteme de educație din lume se constată o tendință de a
include elementele de educație emoțională (ELA) în instruire, indiferent de materia predată de
profesori.

Suntem convinşi că o astfel de abordare este necesară şi în România şi că poate constitui
o cale de îmbunătăţire a performanţelor sistemului de educaţie şi o cale prevenire a unor
fenomene sociale grave şi a deteriorării stării de sănătate a tinerei generaţii.

La  nivelul  educaţiei  în  liceu şi,  ulterior,  în  facultate,  deşi  nevoile  formative  ale
adolescentului şi, respectiv tânărului sunt diferite, modelul educaţional din România rămâne
aproape neschimbat.

Apare un conflict din ce în ce mai accentuat între nevoia de afirmare a capacităţilor şi
personalităţii, specifice acestor vârste şi cadrul rigid al sistemului de învăţământ, care, pe de
altă  parte  nici  nu  ştie  să  se  adapteze  noilor  modalităţi  de  informare  şi  schimb de  opinii
facilitate de tehnologia pe care tinerii o folosesc din ce în ce mai mult, fără a beneficia de nici
un fel de îndrumare, orientare sau chiar de control. Chiar dacă în perioada pandemiei școlile,
liceele  sau  facultățile  au  fost  nevoite  să  utilizeze  tehnologia  digitală  pentru  predarea  la
distanță, prea puține cadre didactice și-au adaptat stilul de predare pentru a beneficia de toate
oportunitățile de personalizare a instruirii și de interactivitate cu elevii / studenții lor.

Cadrul  şcolar  este  încă  axat  pe competiţie  directă,  în  loc  să  fie  axat  pe dezvoltarea
cooperării,  accentuează stările conflictuale şi stresul cauzat de competiţia pentru afirmarea
personală, cu care tinerii se confruntă deja și în grupurile sociale din care fac parte sau în
relaţiile cu sexul opus, care se manifestă mai devreme la noua generaţie şi capată mai multă
importanţă la aceste vârste, în special datorită modelelor promovate de mass-media.

Din păcate nu toate școlile oferă copiilor și tinerilor un cadru fizic și emoțional prielnic
dezvoltării  sănătoase.  Standardele  de  construire  și  amenajare  ale  clădirilor  unităților  de
învățământ încă permit utilizarea unor materiale care emană substanțe nocive. Mobilierul nu
este ergonomic și nu răspunde cerințelor de lucru moderne, care presupun mobilitate, lucrul în



grup, activități  practice.  Învățarea în natură,  adoptată de multe grădinițe și școli  din țările
europene încă este limitată de spațiul disponibil și regulamente rigide. 

Majoritatea  profesorilor  dau  mai  multă  valoare  conformării,  încă.  Iar  conformitatea
generează  frică  și  ucide  creativitatea.  Profesorii  nu  au  fost  formați  pentru  a  înțelege
importanța  creării  în  clase  a  unui  climat  psihologic  sigur.  ”Siguranța  psihologică  este
convingerea  că  nu  vei  pedepsit  sau  umilit  pentru  dacă  îți  comunici  ideile,  întrebările,
preocupările sau greșelile”, spune Amy Edmonson, profesoară la Harvard.

Alți factori de stres importanți, sunt cel cauzat de supra-aglomerarea programelor, dar şi
de neconcordanțele pe care le resimte tânărul, fie datorită inadecvării domeniului de formare
ales (de multe ori aleator), fie/şi de incapacitatea școlii, a profesorilor şi a familiei de a face
racordul  între  cunoștințele  predate  în  școală  şi  realitatea  concretă.  Lipsa  sistemelor  de
evaluare  a  potenţialului  individual  şi  de orientare  profesională  îşi  spun cuvântul  din plin,
afectând dezvoltarea  tinerilor  şi  şansele  lor  de  reuşită,  de  satisfacţie  şi,  implicit,  de  viaţă
împlinită şi sănătoasă.

“Să ne lărgim noţiunea de spectru al  talentelor,  afirma Howard Gardner,  fondatorul
Proiectului Spectrum. Cea mai importantă contribuţie şi unica pe care educaţia o poate aduce
la dezvoltarea copilului este să îl ajute să se indrepte spre un domeniu în care talentele sale
să fie cât mai în favoarea lui, în care fiecare să fie mulţumit şi competent. Am pierdut complet
din vedere acest lucru. Evaluăm învăţăceii  conform unor standarde extrem de înguste ale
succesului. Ar trebui să petrecem mai puţin timp pentru a-i înregimenta pe copii şi mai mult
ajutându-i să-şi identifice talentele date de Dumnezeu şi să le cultive” (Daniel Goleman în
cartea Inteligenţa Emoţională Aplicată).

C. COLEGII ȘI PRIETENII 

Crearea şi menţinerea unei relaţii cu colegii şi legarea unei prietenii reprezintă etape
fundamentale în dezvoltarea emoţională şi socială a copilului.

Primii paşi în dezvoltarea relaţiilor cu ceilalţi copii apar, în general, în jurul vîrstei de 2
ani, când copii se orientează şi spre jocul cu alţi copii, cu care au ocazia să intre în contact.
Între 3 şi 6 ani copiii se joacă mai mult unii cu ceilalţi, jocurile lor bazându-se pe reguli de
desfășurare. Este momentul în care încep să aibă prieteni favoriţi, copii cu care doresc să se
joace şi cu care ajung să formeze legături emoţionale mai puternice. Este totodată şi perioada
când, conform studiilor efectuate de  psihologii Evan Kidd, de la Universitatea La Trobe şi
Anna Roby, de la Universitatea Manchester, un procent de până la 65% dintre copii ajung să
aibă un prieten imaginar care, aşa cum a reieşit şi din cadrul studiului, este benefic pentru
dezvoltarea lor, ajutându-i să capete încredere în sine şi să comunice mai bine cu ceilalţi copii
şi cu adulţii. După vârsta de 9 ani şi, mai ales începând din pre-adolescenţă şi în adolescenţă,
când  copiii  încep  să  dorească  să  devină  independenţi,  prietenii  reali  cu  care  copilul  se
înconjoară şi cu care, de cele mai multe ori, petrece mai mult timp decât cu părinţii, devin
foarte importanţi şi au un impact foarte mare asupra dezvoltării copilului şi tânărului. 

Prietenii reprezintă „familia” pe care şi-o aleg singuri, în funcţie de afinităţi şi simpatii.
Dacă aceste prime relaţii din viaţa socială a copilului merg bine – copilul/ tânărul are un grup
de prieteni cu care se înţelege foarte bine, acesta devine încrezător în el însuşi şi în oameni, în
general. Dacă copilul/ tânărul are dificultăţi în a lega prietenii, de cele mai multe ori se va
simţi  respins,  devenind  trist  şi  singuratic,  şi  având  o  încredere  în  sine  diminuată.  Este
momentul în care părinţii pot interveni, învăţându-l cum să creeze şi să menţină relaţii sociale
şi să îşi aleagă şi să atragă prieteni. Pentru a reuşi în acest proces, copilul are nevoie să înveţe
strategii pozitive, pentru a obţine ceea ce îşi doreşte, să negocieze, să aştepte, să afle nevoile
şi preferinţele altora, să ofere lucrul potrivit în momentul potrivit, să ofere suport, să creeze
emoţii pozitive şi multe altele.



Copiii  învaţă  o sumedenie  de lucruri  de la  prietenii  lor;  uneori  sunt  lucruri  pe care
părinţii nu îi pot învăţa, indiferent cât de mult şi-ar dori acest lucru. 

Prietenii sunt cei care îl pot ajuta pe copil să înveţe şi să facă multe lucruri - cum să
devină mai bun la o materie, cum să meargă cu bicicleta, cu rolele, etc., deoarece prietenii
dezbat  şi  soluţionează  împreuna  probleme,  se  imită  unul  pe  celalalt  şi  îşi  împărtăşesc
informaţiile şi cunostiinţele.

Prietenii sunt cei care oferă suport emoţional, un element esenţial în dezvoltarea unui
adult sănătos. Prietenii sunt aceia care îl susţin în timpul în care părinţii nu îi sunt (fizic)
alături şi în orice împrejurări care cer un suport imediat, ei sunt cei care îl includ în jocurile
lor, îi vor face cunoştinţă cu alţi oameni şi cei care îi vor spune că poate face un lucru, sau că
arată şi este un om minunat.

Unii specialişti consideră că, cel mai important element al succesului viitor al unui copil
este abilitatea de a crea şi susţine relaţii cu ceilalţi, de a-şi face prieteni, inteligenţa socială
fiind considerată mai importantă chiar decât capacitatea de a asimila cunoştinţe teoretice sau
decât diplomele obtinute în cursul vieţii.. Aceasta nu înseamnă că doar copiii cei mai populari
în şcoală vor reuşi mai târziu în viaţă. Ceea ce contează nu este numărul de prieteni pe care şi-
l poate face un copil, ci mai degrabă abilitatea lui de a relaţiona, de a fi sociabil, deschis,
empatic şi, totodată, valorile, principiile şi atitudinile care stau la baza relaţiilor pe care şi le
crează.

Este  foarte  important  ca  părinţii  să  nu  încerce  să  intervină  în  relaţia  copilului  cu
prietenii, decât în cazul în care constată că aceştia au sau pot avea o influenţă nefastă. Sunt
situaţii când copilul, pentru a face impresie bună persoanei/ persoanelor din cercul de colegi
sau prieteni sau pentru a se face acceptat de anumite persoane sau de grup, ajunge să renunţe
la integritatea lui, fizică, emoţională sau morală, este atras spre implicarea în activităţăi ilegale
sau primejdioase pentru sănătatea lui sau care îl împiedică să evolueze, sau sunt situaţii când
„prietenii” profită de sensibilitatea sau vulnerabilitatea emoţională a copilului. În aceste cazuri
părinţii trebuie să intervină şi să îl ajute să îşi construiască relaţii de prietenie benefice şi,
totodată,  să  îi  asigure  suportul  emoţional  necesar  depăşirii  momentului.  Pentru  că,  a  lăsa
copilul singur să îşi ia toate lecţiile de viaţă poate constitui un mare risc pentru dezvoltarea  şi
sănătatea lui.

Tot la acest capitol, considerăm că trebuie să menţionăm alt tip de relaţii sociale pe care
dezvoltarea tehnologiilor de comunicare le pune la dispoziţia copiilor şi tinerilor, şi anume
reţelele sociale online - tip Facebook, Twitter, TikTok etc. şi jocurile online.

Ambele sunt o prezenţă în viaţa adolescenţilor şi tinerilor, în special, dar şi a copiilor sau
adulţilor şi, deşi utilizarea excesivă a acestor medii de comunicare şi manifestare a dus la
apariţia unor probleme, adevărul este că ambele pot avea atât influenţe benefice cât şi nefaste
asupra  dezvoltării  copiilor,  a  tinerilor,  sau  asupra  vieţii  sociale,  emoţionale  sau  chiar
profesionale a adulţilor.

Influenţele nefaste apar atunci cînd pricipiile sau obiectivele utilizării acestor medii de
comunicare sunt greşite şi când apar excese şi dezechilibre, când timpul şi importanţa afectate
acestor  medii  primează,  în  dauna  obiectivelor  principale  de  dezvoltare  a  individului,  a
obiectivelor de viaţă, sau chiar a sănătăţii şi tind să înlocuiască relaţiile sociale directe cu
familia, prietenii, colegii.

Un studiu recent al Universitatii de Stat din California a demonstrat că excesul utilizării
tehnologiei pentru a petrece un timp îndelungat în reţelele sociale ar putea afecta psihologic
oamenii,  mai  ales  la  adolescenţi  putând  apărea  tendinţe  de  narcisism,  comportamente
antisociale,  manie  şi  tendinţe  agresive.  Tot  la  adolescenţi,  au  crescut  de  asemenea
posibilităţile  de  a  dezvolta  dureri  de  stomac,  tulburări  de  somn,  anxietate  şi  depresie.
Specialiştii care au efectuat studiul au simţit totuşi nevoia unei aprofundări a studiului, pentru



a putea verifica rezultatele obţinute de acest prim studiu, care s-a făcut doar pe un număr de
300 de subiecţi din mediul urban.

"In timp ce nimeni nu poate nega faptul că Facebook a modificat peisajul de interacţiune
socială, în special în rândul tinerilor, abia acum începem să facem o cercetare psihologică
solidă care să demonstreze atât efectele pozitive cât şi cele negative", a declarat Dr. Larry
Rosen, profesor la universitatea menţionată. 

El  a  spus  că  au  existat  şi  unele  aspecte  pozitive  la  utilizarea  Facebook,  inclusiv
dezvoltarea competenţelor sociale la copiii introvertiţi. „Tinerii pot, de asemenea, demonstra
"empatie virtuală" faţă de prietenii lor online”, a menţionat autorul studiului. 

"Socializarea în reţea poate furniza instrumente de predare, în moduri convingătoare,
care să angajaze tinerii studenţi", a adăugat Dr. Larry Rosen.

D. COMUNITATEA - modele şi valori sociale, imaginea despre lume

După spusele lui  J.J Rousseau, ”omul este un animal social”, și prin socializare s-au
creat valori, modele și obiceiuri care au dus la formarea unor procese culturale complexe, iar
Samuel P. Huntington afirma că cele mai importante distincții dintre oameni, sunt de natură
culturală. 

Cultura este un produs al minții și gândirii umane, și se referă la moștenirea socială
alcătuită din modele de gândire, comportament și acțiuni caracteristice unei societăți. Ea este
compusă din cultura non-materială, care constituie valorile spirituale, ideile, credințele sau
obiceiurile,  și  chiar  instituțiile.  O altă  componentă  este  cultura  materială,  care  constituie
produsele materiale, bunurile, creaţiile artistice şi chiar peisajul creat prin intervenţia omului
asupra mediului natural.

De când vine pe lume, ființa umană începe să-și pună în valoare potențialul social pe
care-l are angajându-se într-un proces continuu de interacțiune cu semenii, învățând, lărgindu-
și experiența cognitivă și socială, folosind o gamă diversificată de deprinderi ce îi permit o
participare activă în societate. Acest proces important de învățare de noi și noi roluri sociale
de către individ,  prin care el  își  dezvoltă  o identitate  și  se manifestă  ca membru activ  al
societății, este numit socializare.

Cei  mai  mulți  sociologi  consideră  socializarea  ca  un  proces  ontogenetic,  stadial,
constând în totalitatea influențelor formativ-educative exercitate de diferitele grupuri asupra
indivizilor ce intră în componența lor.  Prin acest  proces copiii  şi  tinerii  asimilează limba,
valorile,  obiceiurile,  tradițiile,  deprinderile,  atitudinile,  normele,  regulile  de comportament
specifice grupului  social  din care fac parte.  Dezvoltarea normală a  ființei  umane reclamă
contacte  inter-individuale,  ocazii  de a  vedea,  a  auzi  și  învăța  de la  semeni,  apropierea  și
comuniunea cu alte ființe umane. Influențele formative, educative, modelatoare provin din
partea unor agenți formali și informali, se produc în mod voit sau în mod spontan, generând
pentru  personalitatea  în  curs  de  dezvoltare  mecanisme de  asimilare,  alegere,  învățare,  de
adaptare, integrare, de conformare sau ne-conformare la cerințele modelului social, politico-
juridic și moral.

Primele  instanțe  de socializare  sunt  familia  (cea mai  importantă),  școala  și  biserica,
grupul  de  vârstă  –  colegi  şi  prieteni,  mass-media;  urmează  apoi  cercurile  de  cunoştinţe,
comunitatea, colectivul de muncă, armata, instituțiile frecventate etc. 

După  sociologul  Norman  Goodman  “singurul  factor  cu  adevărat  important  în
socializare este familia. Familia este prima și cea mai continuă lume socială pentru sugar și
copil.  În  familie  se  stabilesc  primele  și  cele  mai  durabile  relații  umane.  Capacitatea
comunicativă, în primul rând prin învățarea limbii, are loc inițial în familie. Tot în familie,
sugarul și copilul fac cunoștință cu elementele cheie ale culturii … familia asigură identitatea



socială inițială a copilului în raport cu rasa, religia, clasa socială și genul. Șansele generale
în  viață,  sănătatea,  longevitatea,  gradul  de  educație  și  tipul  de  ocupație  sunt  puternic
influențate de familia în care se naște și crește copilul.” 

Dar mediul familial va determina socializarea copilului întotdeauna împreună cu ceilalți
factori.

O mare parte a cercetătorilor americani au ajuns la concluzia că integrarea indivizilor în
grupurile, colectivitățile sociale este rezultatul a trei factori:

a) însușirea, interiorizarea normelor juridice și morale, a modelelor de comportament și
valorilor;

b) individul devine conștient de faptul că posibilitățile sale de alegere în ce privește
rolurile sunt limitate;

c) ființa umană dobândește conștiința responsabilității referitor la modul în care respectă
normele etico-juridice în virtutea căreia evită sancțiunile punitive ce succed în mod firesc unei
încălcări a normelor și dorește, în același timp, să obțină mai mult prestigiu, aprecieri pozitive
în urma conformării la modelul etico-juridic oferit de societate.

În procesul socializării copilului şi tânărului, controlul social va conduce la acceptarea și
interiorizarea valorilor,  scopurilor,  normelor,  obiceiurilor  și  mentalităților  colectivității,  ale
comunităţii în care trăieşte. Controlul social se transformă treptat în autocontrol, în acțiune
liberă a indivizilor care vor reproduce, adesea în mod creator, modelul cultural-normativ al
societății.

În  esență,  socializarea  are  ca  efect  crearea  de  personalități  conformiste,  care  vor
manifesta comportamente previzibile, integrate în sistemul social.  Dar socializarea este un
produs  dinamic,  deschis,  nelipsit  de  implicații  ambivalente  pentru  că  individul  nu  se  va
mărgini la o învățare mecanică a conformității în raport cu valorile și normele colectivității,
nu se va integra linear în cerințele acesteia, ci va învăța să compare, să aleagă, să conteste, să
respingă anumite modele din oferta societății. De aceea, R. Linton, E. Sapir, A. Kardiner e.a.
au  înlocuit  termenul  de  socializare  cu  cel  de  aculturație,  accentuând  asupra  importanței
asimilării valorilor și scopurilor, a modelelor culturale.

În consecinţă, în formarea copilului şi tânărului, în procesul integrării lui sociale, sunt
foarte importante valorile şi modelele sociale cu care intră singur în contact, dar şi valorile şi
modelele sociale pe care i le furnizează familia şi cercul apropiat de prieteni şi cunoştinţe,
precum şi dezvoltarea capacităţii de a discerne între aceste modele, uneori contradictorii. 

Participarea la dezbateri în familie sau în cercul de prieteni şi cunoştinţe, comentarea
unor  filme  vizionate  în  comun,  participarea  la  activităţi  culturale,  sportive,  la  tabere  şi
excursii, la evenimente culturale şi sociale, vizitele la muzee, la instituţii de cercetare şi locuri
în care sunt produse valori şi obiecte, vacanţele şi vizitele în alte ţări sunt tot atâtea prilejuri în
care copilul îşi poate lărgi cunoaşterea şi îşi dezvoltă capacitatea de a înţelege semnificaţii şi
de a face diferenţe de valoare.

Din  nefericire,  multe  familii  şi  şcoli  nu  acordă  suficientă  importanţă  acestui  tip  de
activităţi  formative şi care pun copilul sau tânărul în contact cu modele umane şi  sociale
pozitive.

Aceste  activităţi  sunt  cu  atât  mai  necesare,  cu  cât  valorile  şi  modelele  culturale
promovate în societatea românească de astăzi sunt cu precădere cele negative. 

Şi tot din nefericire, copiii şi tinerii sunt mari consumatori de mass-media, iar în mass-
media  din  România,  în  emisiunile  de  ştiri  predomină  mesaje  negative  şi  imagini  despre
accidente, dezastre, şi alte aspecte care ne pot ameninţa existenţa şi nu se spune mai nimic
despre  lucruri  bune  şi  importante,  iar  emisiunile,  filmele,  chiar  şi  unele  filme  de  desene



animate pentru copii, abundă de personaje „de succes” inculte, cu comportamente antisociale
şi  limbaj  suburban,  agresive,  turbulente.  În  loc  să  promoveze  adevăratele  valori  care  au
condus omenirea spre progres, acestea promovează lipsa de respect pentru viaţă şi alte fiinţe
umane, pentru cultură, violenţa, lipsa de etică şi de responsabilitate.

Conflictele  emoţionale  şi  morale  generate  de  discrepanţele  între  valorile  şi  normele
moral-etice transmise de familie şi şcoală şi cele percepute în realitatea socială imediată şi
transmise de mas-smedia pot avea consecinţe nefaste şi, câteodată chiar dezastruoase asupra
dezvoltării armonioase a copilului şi tânărului şi chiar asupra sănătăţii şi integrităţii fizice a
acestuia.

În concluzie,  ce se întâmplă dacă în această perioadă,  de dezvoltare a personalităţii,
copilul şi apoi tânărul este confruntat cu modele şi informaţii contradictorii, cu relaţii inter-
umane nefericite şi cu teste care, în loc să îl ajute să se dezvolte pe deplin îl „decontruiesc”?

Ajunge la linia de start a vieţii active, a „marii curse”, cum am denumit-o la începutul
acestui capitol, „şifonat” fizic şi psihic, dezorientat şi lipsit de energie şi motivaţie, cu un
„vehicul” (fizic, mental, emoțional) prost construit, ne-reglat, pe care nici nu ştie să îl conducă
prea bine, fără să ştie „regulile de circulaţie”, fără „hărţi de drum” şi, de cele mai multe ori
fără să ştie în ce direcţie trebuie să meargă şi unde vrea să ajungă. Vă sună cunoscut? 

Da, este probabil, printre altele, unul din clienţii  doctorilor şi/ sau psihiatrilor. 

Da, şi este rezultatul „strălucit” al interesului familiei, al sistemului de educaţie şi al
mediului social „modern” – şi, punem un accent specific, al mediului social din România.

III. Ce se poate face, practic, în acest moment în România?

Pentru schimbarea paradigmei în educaţie ne putem baza pe o multitudine de modele
viabile, experimentate cu succes de profesori și organizații din alte țări în alte ţări (europene,
în SUA; Canada, Australia etc.) şi în România. Majoritatea acestor modele se bazează pe cele
mai  noi  cercetări  din  domeniul  neuro-științelor,  psihologiei  și  pedagogiei  moderne,  care
include în predare și instrumentele digitale, cu o predare care utilizează principiile promovate
de Universal Design of Learning (UDL) . 

Aceste  modele  sunt  în  majoritate  centrate  pe  cei  care  învață,  sunt  interdisciplinare,
permit personalizarea, dezvoltă nu doar cunoștințe ci și competențele și abilitățile cerute de
economia modernă, încurajează curiozitatea, cercetarea, colaborarea și  abordează probleme
ale lumii reale.  Cu ajutorul profesorilor și altor invitați,  elevii învață cercetând, rezolvând
probleme,  creând soluții,  comunicând,  implicând sau conștientizând comunitatea  din jurul
școlilor. Veți regăsi majoritatea modelelor utilizate în alte țări în articolele publicate în ultimii
șase-șapte ani în Centrul nostru de resurse. Ele trebuie doar selectate, adaptate realităţilor din
România şi specificului cultural,  social,  psihologic al zonei sau nivelului de vârstă şi apoi
multiplicate,  încurajând  totodată  dezvoltarea  unor  noi  modele  autohtone.  Destul  de  mulți
profesori  din România au făcut deja  aceste  lucruri,  incluzând în strategiile  lor de predare
modelele promovate de noi, cu rezultate foarte bune. În ce privește alte modele, autohtone, ele
au fost  deja  dezvoltate,  experimentate  şi  validate  de profesori  cu har  sau de organizaţiile
membre din care provin experții cu care am colaborat. 

Un astfel de model de abordare şi de integrare a copiilor şi tinerilor în educaţia prin
cercetare este și Proiectul NEXUS al Centrului pentru Studii Complexe, care şi-a propus să
studieze o parte  a  viului  –  Copacul,  ca  senzor  biologic,  abordând acest  subiect  din toate
punctele  de  vedere  şi  utilizând  procedee  de  studiu  din  domeniul  fizicii  complexităţii,
biomatematicii,  bio-geo-fizicii,  bioelectronicii,  bio-semioticii,  bio-mimeticii  şi  ştiinţei
computaţionale, dincolo de simpla descriere a fenomenelor fizice şi chimice, pentru a înţelege
procesele neg-entropice şi morfogeneza viului, care presupun reglare, declanşare, procesare,



selecţie, co-evoluţie - adică informaţie. Înţelegerea relaţiei Informaţie – Energie – Materie
rezultate din acest studiu, va aduce progrese atât în domeniul ştiinţelor  fundamentale cât şi în
cel al aplicaţiilor, constituind totodată un excelent model educaţional.

Colaborările anterioare dintre cercetarea în domeniul psiho-pedagogiei şi cea medicală,
cum sunt de exemplu cele făcute de Dr. Losanov şi alţi urmaşi ai acestuia în metodele de
învăţare  accelerată  bazate  pe  stimularea  prin  muzică,  au  dus  atât  la  dezvoltarea  unor  noi
metodologii şi sisteme de învăţare performante cât şi la terapii de echilibrare. 

Un alt exemplu de interferenţă se referă la re-considerarea rolului artei în educaţie şi în
medicină. Astăzi, rolul artei în dezvoltarea personalităţii şi capacităţilor cognitive, sociale şi
emoţionale ale omului, cât şi utilizarea artei în terapii alternative sunt subiecte ale cercetării
atât în domeniul  psiho-pedagogiei cât şi în cercetarea medicală. 

Din nou, toate acele modele care s-au dovedit eficiente trebuie să fie aplicate pe scară
mai  largă,  de  un  număr  mai  mare  de  profesori,  cu  experiență  sau  începători  și  este
îmbucurător să vezi că există deja multe alte inițiative de promovare a acestor modele.

Sperăm să putem beneficia totodată de un nivel de deschidere,  şi  conştientizare mai
ridicat  și  din  partea  cadrelor  didactice,  coordonatorilor  Caselor  Corpului  Didactic  şi
inspectoratelor  şcolare  și  chiar  a  ministereor  de  resort.  La  acest  lucru  pot  contribui  și
campaniile  derulate  de  organizaţii  neguvernamentale  organizate  în  consorţii,  cum  sunt
Consorţiului  EDUGATE  -  iniţiatoare  a  programelor  de  formare  pentru  cadrele  didactice
pentru educaţia de excelenţă (Şcoala de vară şi de iarnă), sau de activităţile unor organizaţii
cum  este  de  exemplu  SuperTeach,  Conferințele  și  galele  MERITO,  Fundaţia  Sound  şi
Fundaţia MATCA-2000 cu promovarea valenţelor muz-pedagogiei, Uniunea Cineaştilor din
România  cu  programele  de  educaţie  prin  film  sau  Centrul  pentru  Studii  Complexe  cu
Programul Atlantikron, ca să enumerăm doar câteva.

Pentru  a  asigura  dezvoltarea  sănătoasă  a  tuturor  copiilor,  interferențele  cele  mai
importante  se  referă  și  la  educaţia  pentru  sănătate  a  copiilor  și  părinților,  care  trebuie  să
includă toţi actorii ce concură la asigurarea dezvoltării unui individ sănătos – familie, medic,
şcoală,  psiho-pedagog,  mentor  şi  societate  în  general  şi,  totodată  actorii  din  domeniile
medicinei preventive şi informaţionale.

Și aici mai sunt multe de făcut, inclusiv în ce privește pregătirea medicilor în ce privește
nutriția, stilul de viață, prevenirea dezechilibrelor mentale și emoționale – doctorii de familie
fiind cei care ar putea consilia părinții pentru a le oferi copiilor și tinerilor cele mai bune
condiții de dezvoltare. 

Concluzii
Cum putem să  contribuim,  împreună,  la  dezvoltarea  unor  tinere  generații sănătoase,

echilibrate şi valoroase prin educaţie?
În  primul  rând,  punând  împreună  informaţia,  observaţiile  şi  cunoştinţele  acumulate,

pentru  a  asigura  atât  menţinerea  stării  de sănătate  a  „subiectului”  educaţiei  –  copilul  sau
tânărul, cât şi pentru a dezvolta acele modele educative ce duc la o dezvoltare echilibrată şi
sănătoasă a personalităţii omului.

Profesorii  cu  rezultate  demonstrate  bune  și  foarte  bune  ar  trebui  stimulați  să-și
împărtășească experiențele și, eventual promovați în roluri de mentori-formatori pentru alți
profesori.

Avem nevoie de un colectiv de cercetare aplicată care să selecteze, aplice și valideze
cele mai bune strategii și metode de predare care pot să contribuie la acest concept de Eco-Bio
Educație și care, totodată, să creeze programe de informare-formare pentru părinți sau viitori
părinți. 



Avem nevoie de mai mulți psiho-pedagogi care să evalueze potențialul de dezvoltare și
eventualele dificultăți  de învățare ale fiecărui copil  și să pună la dispoziția profesorilor și
părinților planuri de dezvoltare și, eventual intervenție.

La nivelul sistemului este nevoie de intervenția în curriculum și elaborarea de standarde
care să corespundă cu cerințele actuale ale pieței muncii sau cele ale unor activități, profesii
independente, creative.

Este  nevoie  de  o  reformă a  sistemului  de  selecție  și  pregătire  inițială  și  continuă  a
personalului didactic, în conformitate cu cerințele actuale ale educației. Și asta nu înseamnă
doar programe punctuale în care profesorii stau în bănci ascultând câteva informații teoretice,
ci  programe de lungă durată care includ și practica în propria clasă,  sub îndrumarea unor
mentori  cu  experiență.  Avem nevoie  de  educatori  cu  o  mentalitate  de  creștere,  cu  solide
cunoștințe de psiho-pedagogice și experiență acumulată alături de mentori bine selectați.

Eco-Bio Educația este un model de formare echilibrată, personalizată care trebuie să ţină
cont atât de „datul” şi valenţele fiecărei persoane, dezvoltându-i armonios toate inteligenţele
şi  creativitatea,  într-un  mediu  fizic,  familial,  şcolar  şi  social  sănătos,  benefic,  stimulând
totodată dorința de a continua învățarea pe tot parcursul vieții.

Pe de altă parte, e timpul şi pentru o acţiune concertată în domeniul educaţiei pentru
sănătate şi prevenţiei îmbolnăvirilor şi accidentelor, cu programe adaptate cerinţelor educaţiei
integrative  şi  holistice,  care  implică  „subiecţii”  în  cercetare  şi  acţiune,  utilizând  toate
mijloacele de comunicare moderne (multimedia, filmul) şi utilizeză valenţele artei pentru a
produce modificări durabile în comportamente şi atitudini.

Ne dorim colaborarea și cu alte organizații și universități din România și alte țări ale
lumii, pentru dezvoltarea unor consorţii unde să se reunească mai mulți actorii dedicați ideii
de implicare în susţinerea schimbării de paradigmă în abordarea educaţiei şi sănătăţii, care
pun  la  mijloc  experienţa  acumulată  şi  modelele  de  abordare  experimentate  şi  validate,
conexiuni cu alte  organizaţii  şi  instituţii  din Europa,  precum şi metodologii  de lucru care
permit realizarea unor proiecte complexe, fiind deschise pentru colaborări şi dezvoltarea de
parteneriate bazate pe respect reciproc, egalitate şi „fairplay”.

București, 2022
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