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Ideea conform c reia c ile urmate pentru a
forma un individ sunt multiple, divergente i chiar
contradictorii, este acceptat dintotdeauna. Este, totu i,
necesar ca o societate dat s - i precizeze o anumit
op iune educa ional pentru a introduce o coeren în
sistemul instructiv-formativ, conform unor reprezent ri
morale acceptate drept adev rate: “Nu vom ti s
adopt m sau s stabilim obiective educative, con inuturi
ale înv mântului, metode de înv are atât timp cât nu
vom distinge cu claritate ceea ce societatea consider c
este bun în ele.”i Numai astfel actul educativ se poate
desf ura din perspectiva integralit ii, conform cu
comandamentele sociale.

Educa ia tiin ific reprezint , f r doar i poate,
dimensiunea fundamental a educa iei omului începutului de mileniu trei. Tocmai din aceast cauz , procesul
instructiv-educativ institu ionalizat acord o importan
deosebit transmiterii tinerei genera ii a celor mai noi
cuno tin e tiin ifice i, mai ales, a select rii i sistematiz rii celor mai semnificative cuceriri ale gândirii tiinElena Maxim & Sorin-Tudor Maxim
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ifico-tehnice. În egal m sur , educa ia tiin ific contribuie decisiv la formarea individului în spiritul respectului fa de adev r, îi dezvolt gândirea creatoare, îi
confer încredere în propriile for e i în capacitatea sa
de a se integra cu rezultate superioare în lumea sa uman i/sau natural . Formarea abilit ilor ra ionale, ale
spiritului de sintez , de analiz , ale celorlalte capacit i
intelective sunt, în bun parte, rezultatul acestei laturi
educa ionale.

Numai c , excesul de scientism poate i, adesea,
chiar conduce la o unidimensionalizare a personalit ii
umane. Într-adev r, putem constata cu u urin c , pentru
marea majoritate a subiec ilor procesului instructiv-educativ actual, realizarea în plan tiin ific sau tehnic reprezint aspira ia dominant , des vâr irea profesional i
chiar speran a de împlinire pragmatic în plan social.
Nu vom osteni s subliniem c omul nu este
numai ra iune, c în egal m sur el este i sensibilitate i
voin . Tocmai de aceea, pentru a-l educa ca personalitate, în integralitatea sa, strategiile instructiv-formative trebuie s vizeze, de asemenea în egal m sur , atât
dimensiunea cognitiv-ra ional , cât i cea voli ional sau
afectiv .
De asemeni, aceste strategii trebuie s -l determine pe individ s participe con tient la propria sa des vâr ire: „De fapt eu sus in – ne spune Karl Popper – c
nu exist ceva numit înv are din exteriorul structurii
sau recep ie pasiv a unui flux de informa ii care
impresioneaz ... ”ii O discu ie în care învingi dar care nu
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te ajut s - i schimbi sau s - i clarifici gândurile câtu i de
pu in sau s te realizezi înc , fie i pu in, ca Om, trebuie
s fie considerat o pierdere absolut .

Desigur, componenta cognitiv este prezent , ca
i cea afectiv sau voli ional i la nivelul educa iei etice,
estetice sau religioase, dar de fiecare dat în alt manier
i altfel structurat .
Dac educa ia tiin ific se bazeaz aproape exclusiv pe modalit ile logice, ra ionale de organizare a
discursului (defini ii, demonstra ii, explica ii, argumente), în cadrul educa iei religioase, dar i estetice, trebuie
s prevaleze competen a afectiv-emo ional (sprijinit de
procedee de ordin retoric, ce transmit i formeaz credine, sentimente i convingeri), în timp ce la nivelul educa iei morale, dimensiunea voli ional este decisiv (procedeele utilizate stimulând nevoia de ac iune, de verticalitate i demnitate).
Sistematizând, din ra iuni de argumentare i clarificare didactic – con tien i c , în acest fel simplific m
oarecum problema, – putem afirma c adev rul poate fi
cunoscut, frumosul i sacrul – sim it (sau/ i intuit /
revelat), binele – practicat.
Cunoa terea, pentru educa ia tiin ific , este i
punctul de plecare i cel de sosire. Pentru educa ia moral a ti este doar suportul lui a vrea. Pentru educa ia artistic este doar punctul de plecare, punctul de sosire fiind cultivarea sensibilit ii, a gustului pentru frumos, a
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nevoii de perfec iune, de ideal – întâlnindu-se în chip
fericit, în acest din urm caz, cu dimensiunea moral a
educa iei.
Aristotel înc , sublinia influen a artei asupra
nivelului moral al indivizilor, eviden iind func ia sa
social-educativ : „Sunt oameni care nu-i dau alt însemn tate (decât cea pur estetic – s.n.). Îns nu este oare
muzica mai degrab i un mijloc de a ajunge la virtute?
i, oare, nu poate, precum gimnastica înrâure te corpurile, s înrâureasc i ea sufletele, desprinzându-le cu o
pl cere nobil ?” (Aristotel, Politica, VIII, IV, 3-4)
Educa ia estetic este cel mai adesea în eleas
ca disponibilitate de a forma individul pentru a în elege
frumuse ea în lucruri i obiecte. Foarte pu in ne
preocup m de estetica rela iilor interumane.
Pe acest teren se întâlnesc valorile estetice cu
valoarea moral pentru c , pentru educa ia moral , rolul
decisiv îl are natura rela iilor ce se stabilesc între indivizi, „frumuse ea” acestor raporturi.
De altfel, în orice atitudine estetic autentic –
ne spune profesorul Vasile Morar – sunt incluse i elemente morale: „valoarea moral i estetic fuzioneaz ,
se înfr esc în cuprinsul unit ii personalit ii.”iii
Acela i autor subliniaz i leg tura dintre etic i
religios, ar tând c i omul care se consider laic simte
nevoia de senin tate cosmic ori „resim irea st rii de
pace poate fi considerat un element prim, de nesuprimat
al oric rei st ri sacre, i, un element ultim, definitoriu al
oric rei religiozit i. A a ceva ar putea accepta pân i
un om care se define te pe sine ca areligios.”iv Desigur,
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aceast împ care cu lumea, ce con ine în ea îns i o
nevoie profund de sacralitate, este posibil dac individul este o fiin moral .
Oricine este interesat de temeiurile prime ale
condi iei de om, va constata c fiin a uman poate fi
definit cel mai bine ca „O con tiin !”, în elegând prin
aceasta o fiin moral , adic nu un om printre oameni, ci
„un-om-pentru-oameni”.
Dar, pentru a se realiza la nivelul cel mai înalt
al personalit ii sale, omul trebuie s se edifice într-un
ansamblu rela ional, în care raporturile sale cu ceilal i s
fie frumoase, în l toare – din punct de vedere estetic – i
pozitive, în spiritul binelui – din punct de vedere moral.
Nu se devine uman decât apar inând la o comunitate i nu
se d sens vie ii proprii decât f când din aceast rela ie
comunitar o întâlnire autentic , adic un loc privilegiat
unde existen a poate s se desf oare în armonie, în
spiritul valorilor morale i în împ care a banalului
cotidian cu aspira ia îndrept it c tre o lume mai bun .

În aceast mi care a spiritului c tre propria sa
des vâr ire, iubirea pentru ceilal i poate fi ea îns i
educator, instaurând o rela ie privilegiat între educator
i educat, cu condi ia de a dep i reprezent ri sau valori
pe care o întreag tradi ie ne invit s le recunoa tem.

Eticianul i pedagogul ie ean Ioan Grigora
surprinde cu deosebit claritate rolul formativ i, mai cu
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seam , auto-formativ al iubirii aproapelui: „Tocmai esena ei uman i diversitatea formelor prin care se poate
împlini, acoperind cele mai diferite situa ii ale nevoii i
suferin ei umane, o fac disponibil pentru a face omul s
dep easc chiar i tenta ia (impulsul) de a r spunde cu
r u la r u; ca valoare autentic , ea ajut fiin a omului s
se elibereze de robia patimilor, a r zbun rii, a urii i a
indiferen ei, nep s rii, producându-i efecte de în l are i
deta are de sine. Efectele ei sunt astfel atât pentru
subiectul moral care o manifest , cât i pentru cel care
beneficiaz de ea (s.n.)”v
Autorul citat eviden iaz i dou importante c i
prin care iubirea aproapelui – valoare esen ial , fundamental a moralei – particip decisiv la actul educativ: în
primul rând, umanizeaz afectivitatea primar a indivizilor, conturând manifest rile actelor comportamentale
nemijlocite (de tipul S-R) între care mila, compasiunea
sau bun tatea; în al doilea rând, formeaz sentimentele
morale superioare, precum iubirea altruist – ca obliga ie
dezinteresat , non-reciproc fa de semeni – solidaritatea colectiv , omenia, generozitatea, care sunt manifest ri afective mijlocite (de exigen ele comunitare, de judec ile de valoare sau de gradul de cultur i civiliza ie
dobândit).

Iubirea fa de aproape, în egal m sur lege
moral i exigen religioas , dar i sublimare artistic
privilegiat , pentru a avea for formativ , solicit în
prealabil „moartea acelor reprezent ri de roluri sociale
i de tipuri de rela ii (societate ierarhic fondat pe
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bun voin a st pânului, identificarea tat lui cu st pânul,
cu suveranul, reduc ia rolului b rbatului la singurul rol
de p rinte astfel în eles, statut minor pentru femeie sau
copii...*) al c ror viciu fundamental este de a se
considera ca scopuri în sine.”vi
Iubirea nu poate deveni lege i centru a acestei
noi modalit i de a concepe institu ia educativ decât
deschizându-i spre libertate pe to i participan ii la actul
formativ, conducându-i pe educa i spre asumarea liber a
propriei lor deveniri i nu constrângându-i s repete
obsesiv c i rigide i tradi ii educative, mai mult sau mai
pu in „încremenite în proiect”: „M întreb cât de mul i
elevi-oameni au fost frustra i în mod asem n tor,
împiedica i fiind s - i manifeste talentul, cerându-li-se s
se ca ere încet, pas cu pas, în loc s fie încuraja i s se
avânte cu repeziciune spre culmile pe care le puteau
atinge.”vii
Încurajând – i sprijinind cu dragoste –
participarea liber a elevilor la propria lor educa ie, se
realizeaz i un important deziderat al înv mântului
modern – individualizarea înv rii.
Raportându-se la lume, omul are în egal
m sur nevoie de tiin , dar i de moral , religie sau
art . Prin tiin , existen a este cunoscut i în eleas ,
prin art , lumea este sublimat , prin religie, lumea este
reconstituit într-o dimensiune de ideal spre care, prin
moral , con tiin a practic aspir .
Educa ia religioas , de regul , este perceput ca
nevoie de a argumenta existen a lui Dumnezeu. În realitatea profan , în contigentul cotidian, îns , nu aceasta
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este problema educa ional esen ial . Wittgenstein spunea cu îndrept ire c exist lucruri despre care trebuie
s vorbim i altele despre care trebuie s tacem. Despre
Dumnezeu, orice discurs ra ional, argumenta ii, demonstra ii, este adesea de nedorit în plan educa ional. Probabil c pruden a este atitudinea cea mai corect din
punct de vedere teoretic. Despre Dumnezeu, este de
preferat s tacem. Dar cu smerenie i f r orgolii.*

De dorit este s explic m c transcenden a este o
dimensiune în care omul î i g se te propria sa umanitate,
c nevoia de sacralitate ne distinge fundamental de restul
vie uitoarelor, ne împline te întru umanitate.
Autori de deosebit autoritate, precum Mircea
Eliade sau G. Simmel – ne atrage aten ia Nicolae Iuga în
a sa Etic cre tin – au subliniat cu claritate c experien a sacrului nu este ceva accidental, ci constituie un
element important în structura con tiin ei, încât „Religia
inund toate con inuturile vie ii i le face s irump în
transcendent, într-o form nou .”viii
Pentru educa ia religioas , cultivarea intensit ii
tr irilor, stimularea nevoii de sacraliate, fervoarea sus inerii i argument rii necesit ii de a crede într-o lume
mai bun , aflat într-o dimensiune de ideal, divin , sunt
determinante.
Lipsit îns de suportul moral – care îndeamn
la îng duin
i în elegere – sau de cel estetic – care
cultiv dreptul la diferen
i exprimare distinct –
educa ia religioas risc s devin intolerant .
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Tocmai de aceea este necesar ca, îndemnându-i
pe tineri s tr iasc în spiritul religiei în care s-au n scut,
a mo ilor i str mo ilor lor, nu trebuie s uit m s -i
educ m i în respect pentru credin ele altora, pentru
dreptul celorlal i de a crede i în altceva sau, chiar, de a
se manifesta ca spirit laic.

Omul are credin e – care nu sunt mai niciodat
ra ionale, dare care sunt atât de importante pentru a-l
defini – dar are i sentimente, se exprim i ca voin ,
dup cum se manifest i ca fiin ra ional .
„În spiritul omenesc, ca i în Univers – arat
Goethe – nimic nu e mai prejos sau mai presus; totul e la
fel de îndrept it s pretind c particip la un centru
comun care- i manifest existen a secret tocmai prin
rela iile armonioase dintre toate p r ile componente ...
Cine nu este convins c toate facult ile fiin ei umane,
via a sim urilor i ra iunea, imagina ia i inteligen a
trebuie cultivate pân formeaz un tot unitar, oricare ar
fi facultatea predominant , acela se va chinui mereu
într-o m rginire sup r toare, i nu va pricepe niciodat
de ce atâ ia adversari înver una i, de ce el însu i devine
uneori propriul s u adversar.”ix
Este mesajul principal pe care trebuie s -l
recep ioneze – i s -l transmit – orice educator autentic;
i pe care trebuie s -l con tientizeze, într-o m sur chiar
mai mare, cel preocupat de propria des vâr ire.
Geograful de valoare european i pedagogul de
excep ie Simion Mehedin i a subliniat nevoia de
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reformare a omului prin valorizarea sensului moral al
existen ei, având ca sprijin autoritatea tiin ific : „Dând
primat valorilor etice – pe care le-a socotit a fi «cea mai
înalt culme a traiului p mântesc» - Simion Mehedin i –
a afirmat mereu – i a fost un consecvent exemplu pentru
– considerarea «omului de omenie» ca scop al educa iei”, ne spune Carmen Cozmax, într-o analiz aprofundat asupra dimensiunii morale a eminentului pedagog i om de tiin .
În acest sens, Simion Mehedin i, psihopedagog
i etician de voca ie, atrage aten ia asupra rolului deosebit
al educatorului în formarea moral a tinerilor, indiferent
de specializarea în care activeaz sau chiar dac nu
lucreaz în înv mânt.
De altfel – ne spune autorul citat – Simion
Mehedin i consider pozi ia de educator drept cea mai
înalt treapt la care omul ajunge, dep indu- i condi ia
de „belfer = v taf pentru copii” i trecând prin postura de
„profesor = slujba ul colii”. Accesul la aceast înalt
demnitate uman , de educator, este posibil datorit
iubirii pe care pedagogul autentic o manifest fa de
educa i: „Spre deosebire de belfer care crede în puterea
vorbei i de profesorul bizuit numai pe t ria
ra ionamentului, educatorul adaug i iubirea care duce
la fapta deplin . ... Prin iubire, educatorul devine cea
mai înalt manifestare de energie creatoare, în latura
înv mântului.”xi
Este într-adev r, a a cum subliniaz Carmen
Cozma, o concluzie – lec ie de mare actualitate de care
trebuie s in seama to i cei ce- i asum , cu mai mult
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sau mai pu in îndrept ire, rolul de educator. i este, în
egal m sur , o eviden iere concis a dou dimensiuni
fundamentale ale actului educativ: pe de o parte, a
caracterului diriguitor al eticului în raport cu celelalte
componente formativ-instructive – estetice, religioase sau
tiin ifice; pe de alt parte, a iubirii de semeni care
poten eaz i umanizeaz orice efort educa ional.
Insistând asupra primatului moralit ii în
structura personalit ii cadrului didactic, Carmen Cozma
afirm cu îndrept ire c «statutul de educator
presupune, cu deosebire (s.n.) con tiin a i ac iunea
individului care se a eaz în slujba societ ii, pentru
binele umanit ii – autoritate suprem i focar de
convergen a tuturor valorilor morale, altruism, d ruire
de sine, manifestare a voin ei de „a tr i pentru altul” –
cum apreciaz Auguste Comte. Chiar dac , mai ales,
acesta sun a „ideal” i mai pu in a „real”, tocmai în
virtutea lui se justific rolul educatorului în societate, se
confer sens unei anume existen e.»xii

Scopul acestor rânduri este de a sensibiliza
factorii educativi fa de necesitatea de a nu unidimensionaliza actul formativ. Profesorul de matematic trebuie
s fie con tient c face nu numai educa ie tiin ific , ci i
estetic , etic sau, de ce nu, religioas ; dup cum i profesorul de religie nu se poate limita numai la cultivarea
nevoii de sacralitate, implicându-se i în formarea
moral , estetic i – din nou, de ce nu – tiin ific . În
egal m sur , orice educator – pentru c „profesor de
etic ” nu exist – trebuie s fie preocupat de reg sirea
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valorilor morale în orice activitate instructiv-formativ
desf urat .
Profesorul Jean-Jacques Wunenburger subliniaz faptul c orice educa ie are o voca ie moral : “în
aceast perspectiv este esen ial s reafirm m problema
filosofic a finalit ilor educa iei care nu a încetat de a
pune în eviden dimensiunea moral a întregii activit i
educative, atât pentru educator cât i pentru educat”xiii.
Din acest punct de vedere, al scopurilor, educa ia are o indiscutabil dimensiune moral , din dou
motive: pe de o parte, oblig adultul s dezvolte în copil,
umanitatea sa înc virtual ; pe de alt parte, copilul are
dreptul moral de a primi din partea societ ii mijloacele
culturale, de cunoa tere i instruire care s -i poten eze
devenirea ca om întreg. “La urma urmei este clar c
educa ia nu poate s se men in în cadrele reduc ioniste
ale tehnicii sau tiin ei, ci impune formularea unor
datorii i obliga ii care î i au izvorul într-o interpretare
moral .”xiv

În concluzie, se impune s subliniem faptul c
orice educa ie cu voca ie integralist se fondeaz pe un
ansamblu de presupozi ii asupra finalit ilor a teptate:
“Ce om vrem s form m?”, demers prin excelen etic.
Rezult cu claritate c în raporturile complexe
etice, estetice, tiin ifice, religioase, ce se reg sesc în
cadrul procesului educativ, rolul diriguitor revine
dimensiunii morale.
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