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Episodul 4 - Cum ii invatam pe copii sa-si asume consecintele faptelor lor 

TRANSCRIPT 

Adriana: 

A patra noastră întâlnire. Mă bucur că ne întâlnim din nou și aș vrea să îți propun să 
abordăm o mare temă. Cum predăm lecția responsabilității?  

Am putea spune că această temă este din zona filozofică dar este din viața de zi cu zi. 
Este filozofia vieții pe care o ducem. 

Cum putem noi preda lecția responsabilității copiilor noștri dacă noi nu suntem 
responsabili?  

În același timp ne-am dori ca ei, copiii noștri să ducă o viața mai bună decât ducem noi. 
Să facă alegeri mai bune și mai înțelepte. O facem cu toată dragostea, dar cu niște 
mijloace vai de capul și de viețile copiilor noștri și vai de capul și de viețile noastre. 

Pentru că inducem sau ridicăm nivelul de conflict fix pe aceste teme care sunt inglobate 
în marea temă a responsabilității: spălatul pe dinți, ajunsul devreme la școală, făcutul 
temelor, viață sănătoasă, totul este înglobat aici.  

Îți dau cuvântul. 

Urania: 

Eu o să provoc discuția la un nivel și mai înalt de atât, pentru că eu aș vrea să ducem o 
discuție despre o responsabilitate dincolo de spălatul pe dinți, dincolo de teme și dincolo 
de făcut curat în cameră.  

Eu aș vrea s-o ducem în zona eticii, în zona spirituală. Ai spus bine că vine dintr-o zonă 
filozofică.  

Și aș vrea să dăm câteva exemple despre ce înseamnă lipsă de responsabilitate 
socială gravă. Am trăit un exemplu cu toții, mai mult sau mai puțin direct, dar cei mai 
mulți dintre noi indirect, prin noul scandal Volkswagen care este deja unul mondial. 

De ce spun despre asta? Pentru că sunt nenumărate studii care s-au scris deja în zona 
responsabilității liderilor, în leadership.  
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Discuții care au plecat odată cu scandalul Elrond, dacă ți-aduci aminte în anii 2000, în 
care ditamai compania împreună cu alte două au dat faliment din cauza unor decizii 
lipsite de etică și de responsabilitate. Și dacă și de responsabilitate, oare față de cine? 
Și care au făcut ca marii lideri și marii cercetători să pună sub semnul întrebării și să 
regândească responsabilitatea. 

Până acum responsabilitatea avea niște valențe clare, cu niște granițe mici, familiale, 
sociale, individuale. Dar în momentul în care un CEO de companie își asumă o 
responsabilitate strictă față de sine și față de acționari în defavoarea societății per 
ansamblu se poate ajunge aici.  

Sunt nenumărate decizii care au dus la scandalul Elron. Trăim într-o societate în care 
responsabilitatea liderilor noștri e clar discutabilă. 

Eu către asta m-aș duce: cum ne asigurăm că noi educăm copii care nu numai că au 
responsabilitate față de ei înșiși, față de familie și față de lege, dar au o responsabilitate 
care ajunge într-o zonă de etică. 

Adriana: 

Sunt de acord să ridicăm ștacheta și aș vrea chiar să pun sare pe rană. Dacă se 
întâmplă asta într-o societate ca cea nemțească unde responsabilitatea, rigoarea, 
respectarea regulilor sunt ridicate la nivel de ”așa se trăiește” ce am putea face noi într-
o țară unde iresponsabilitatea liderilor țării și companiilor care gestionează într-un fel 
sau altul țărișoara noastră dragă?  

Cred că am putea să predăm lecția responsabilității la noi în curte. Și să fiu responsabil 
în curtea mea fie că statul mă obligă sau nu să respect anumite reguli.  

Și cred că nemții și americanii au ajuns în situația în care nu mai funcționează 
pedeapsa. Uite că nici la nivel de societate, ceea ce tu propovăduiești ”nu-ți învăța 
copilul cu pedepse și recompense pentru că va cere și-și va dori atât de mult la un 
moment dat încât nu vei mai face față”, tocmai se întâmplă în Germania zilelor noastre 
cu această companie minunată, Volkswagen, marcă foarte iubită pe plaiurile românești.  

Trăim niște vremuri în care morala și etica nu sunt valoroase. În care tipul ăsta de 
comunicare feisbucucistă sau googălistă a ajuns să facă ravagii în ceea ce privește 
etica și morala pentru că ... scrieți voi alba ca zăpada și cei 7 pitici pe Google și vedeți 
ce vă apare prima dată. E un pont pe care îl vând celor ce ne ascultă.  

Deci care sunt mijloacele valabile prin intermediul cărora responsabilitatea să aibă 
această nuanță de etică și de morală? 



Urania: 

Există o serie de cercetători în zona leadership-ului, pe care eu îi urmăresc de câțiva 
ani, Stahl și Sully, de exemplu, Waldmann sau Austin, care au pus sub semnul 
întrebării, de aici pornind cercetarea lor, care este ecuația dintre egoism și 
responsabilitate.  

Pentru că fără doar și poate că responsabilitatea are și această valență personală, 
individuală. Adică am responsabilitatea de a avea grijă de mine și de corpul meu și asta 
presupune o doză de egoism – ”Să-mi fie mie bine. Să mănânc sănătos, să mă spăl pe 
dinți, să-mi spăl corpul”. Și ăsta-i un punct pe care noi îl predăm fără doar și poate 
copiilor noștri – responsabilitatea personală.  

Aceasta se duce apoi în responsabilitatea față de propriile lucruri. De camera mea, de 
obiectele pe care le am, de jucăriile de care să am grijă, să le strâng.  

Mai apoi responsabilitatea se duce față de sarcinile pe care eu le am de făcut: școala, 
temele, activitățile extra-școlare. 

Și mai e o componentă socială a responsabilității, care începe în familie. De la a duce 
farfuria în chiuvetă, la a ajuta la punerea mesei, la a schimba sulul de hârtie igienică 
dacă am folosit ultima bucată, la a ridica o hârtie de pe jos din casă, fără să aștepți să o 
ia altcineva.  

A înțelege practic că ceea ce eu fac în familia mea contează și că fiecare ajută ca 
celălalt să se simtă bine în acest spațiu. Dacă nu predau asta copilului meu nu mă pot 
aștepta ca el să aibă o reponsabilitate socială mai târziu: a nu arunca hârtii pe stradă, a 
ajuta pe cineva dacă e nevoie, a înțelege că are o contribuție la binele celorlalți. Cum ar 
avea o contribuție la răul celorlalți, dacă asta nu a fost predat. 

Mă întorc un pic la această dualitate: egoism – responsabilitate. Noi ne naștem egoiști 
și dacă ne naștem egoiști nu ne naștem responsabili, evident. Deci responsabilitatea 
trebuie învățată.  

Cum împac egoismul cu responsabilitatea, în așa fel încât să nu ajung la probleme de 
etică și să nu mă pun pe mine și interesul personal înaintea interesului celorlalți? Aici 
este marele pariu, de fapt. 

Etica și conștiința de sine și conștiința socială sunt lucrurile cele mai greu de predat 
unui copil. Și aș începe cu pași foarte mărunți, pentru că, fără doar și poate copiii nu au 
conștiință până la 8-9 ani. Creierul lor nu este dezvoltat suficient cât să o aibă. Cred că 
ne putem aștepta cu toții ca dacă-i dai unui copil de 4-5 ani o mitralieră și-i spui 



”Împușcă toți oamenii ăștia din magazin și maldărul ăsta de înghețată e al tău”, o va 
face. 

Dar dacă o face și la 20 de ani? Dar dacă o face și la 30? 

Deciziile unor astfel de lideri, care au îngropat Elronul, Volkswagenul, care va fi probabil 
un scandal mai mult sau mai puțin mușamalizat, și o serie de alte companii, plus 
deciziile liderilor politici de pretutideni, nu doar din România, aici este marea discuție. 
Cum ajungem în acest punct? 

Asta ține destul de mult de exemplul personal. Știu, părinții obosesc când aud ”ești un 
exemplu pentru copilul tău.” Da, ești! 

În momentul în care te oprește poliția că ai trecut pe roșu, sau că ai încălcat o regulă de 
circulație și tu minți cu copilul tău în mașină, este atât de elocvent, încât nici un fel de alt 
fel de alte învâțăminte nu-l pot înlocui.  

Atingem punctul pe care l-ai spus mai devreme: Cum facem să fim noi responsabili, 
dacă vrem să predăm asta?  

Responsabilitatea depășește stabilirea unor reguli, cât și respectarea lor, și se mută 
într-o zonă de etică.  

Adriana 

Eu o țin și pe-a mea cu morala, iartă-mă că-ți spun. Nu vorbesc de morala creștină 
exclusiv, ci vorbesc despre orice tip de morală care poate veni la pachet cu etica și 
reponsabilitatea.  

Egoismul poate fi îmblânzit atunci când compasiunea își face simțită prezența.  

Dacă eu reușesc să le transmit compasiunea mea copiilor, trăind-o adevărat, 
nemimând-o și nejuncând rolul ipocrit al omului care spune din când în când ”Vai dar ce 
rău îmi pare, dar ce om sărac!” Azi îi dau un leu și mâine mă întorc cu spatele și îi spun 
”Lasă dragă că știu eu că există o întreagă rețea și ăștia câștigă niște bani atât de buni 
la sfârșitul zilei ...” Asta nu-i o lecție de compasiune.  

Sigur că eu nu am puterea să schimb lumea, dar gândul meu, fapta mea, viața mea 
poate schimba viața familiei mele.  

Urania 



Eu cred că un ocean e făcut din picături și o repet de fiecare dată. Eu cred că fiecare 
dintre noi contribuie la tot ce se întâmplă.  

Iar compasiunea în forma milei nu este cea pe care ne-o dorim. Aia nu e 
responsabilitate.  

Există un concept pe care l-a dezvoltat Vasile Ionescu, se numește egoism responsabil. 
Această combinație între egoism și responsabilitate, acea atitudine conștientă prin care 
se manifestă un simț de răspundere față de obligațiile sociale, adică civice, etice, 
juridice, familiale sau profesionale; pornind de la o permanentă preocupare pentru 
interesele proprii, individuale.  

Prin milă nu-l ajut pe celălalt. Mă ajut pe mine, făcând lucrurile bune pentru mine, ajung 
să contribui la un nivel mai înalt social în așa fel încât acel cerșetor să nu mai fie acolo.  

Nu-l ajut nici pe el nici pe alții oferindu-le câte 5 lei, dar ajut dacă eu cresc o companie 
etic, ofer locuri de muncă, contribui prin ceea ce fac eu la binele societății, iar această 
organizație/companie/firmă crește de la principii etice și se bazează pe ele.  

Adică fac ceea ce cred eu că e bine să fac într-un context legal în niște scopuri care 
sunt mai înalte decât a face bani, că de fapt despre asta-i vorba. Care este scopul 
acestui business dincolo de a face bani, și cu ce contribuie el societății?  

Asta înseamnă responsabilitate etică și nu mă pune nici pe mine pe planul 2. Pentru că 
eu fac ceea ce-mi place, am pasiune pentru ceea ce fac, cred în ceea ce fac și câștig și 
bani cu asta.  

Ce combinație poate fi mai fericită decât atât?  

Adriana  

Probabil că i-am zăpăcit pe părinți și n-o să înțeleagă ce-i cu responsabilitatea și cu 
faptul că am discutat puțin despre situația globală, care până la urmă ne conjugă și ne 
obligă să acționăm într-un fel sau altul și în propria familie.  

Și aș vrea să trecem în zona pragmatică în care avem de spus câțiva pași pe care să 
nu-i faci ca părinte dacă vrei să predai lecția responsabilității cu nuanțe de etică și 
morală.  

Urania 



E o listă destul de lungă.  

Ce să nu faci e să nu permiți ca al tău copil să nu aibă grijă de el, adică să nu permiți 
mâncare nesănătoasă, ore în șir de televizor, lipsă de somn, lipsă de activitate fizică, 
lispă de informație și hrănirea nevoii de competență. 

Să nu permiți lipsă de resonsabilitate individuală și asta e prima care o predăm copiilor 
noștri înainte de orice altă responsabilitate.  

Mai apoi să nu permiți să devii, așez ghilimelele pentru cei ce ne ascultă, ”sclavul 
copilului tău” în a accepta să faci totul pentru el și în locul lui: să-i așezi masa, să-i 
strângi masa, să-i faci ghiozdanul, să-i faci curățenie în cameră. Să faci totul pentru el 
ca el să nu fie responsabil pentru el și pentru lucrurile lui și oamenii din casă.  

Să nu accepți lipsă de responsabilitate față de oamenii pe care-i are în preajmă. De la 
un comportament neadecvat într-un restaurant, unde oamenii au venit să se simtă bine, 
și comportamentul copilului tău îi deranjează.  

E o responsabilitate față de ceilalți să-ți pese. A nu lovi câini, a nu dăuna mediului din 
jurul tău. Iar mai târziu acest principiu al eticii se așează prin foarte multe convingeri și 
exemple pe care le poți da despre propriile tale alegeri, despre propriile tale decizii, 
despre ce decizii regreți că ai luat. 

Iar cu un copil mai mare poți să discuți, ceea ce eu povesteam împreună cu tine, despre 
deciziile unor lideri de mari corporații care au dus nu numai la a dăuna mediului, sau 
vieților unor oameni, dar au dus inclusiv la falimentul companiei pentru care au lucrat.  

Cât de mult îți poți asuma din astfel de decizii, din care să câștigi doar tu sau doar 
câțiva?  

Și dacă ne uităm în istoria noastră, a umanității, nici un fel de înșelăciune, nici un fel de 
lipsă de conștiință nu a venit cu ceva bun la pachet. Niciodată! 

Este un câștig pe termen scurt și nu folosește nimănui pe termen lung. 

Și de aceea, odată în plus, nu-ți obișnui copilul cu recompensă.  

Ai spus-o foarte bine. Dacă eu îmi obișnuiesc copilul cu recompensă, și cu pedeapsă, 
pe de altă parte, și cresc în el aceste mecanisme motivaționale externe, unde mai este 
etica? 

Cât mai fac eu pentru recompensa de la final? Eu nu sunt convins că am de făcut acea 
activitate, sau de demonstrat acel comportament, dar o fac pentru recompensă. 

Și asta se păstrează, iată, la cel mai înalt nivel.  



Adriana 

Pentru părinții care își cresc copiii în acest climat, care este cea mai bună metodă, 
dincolo de exemplul personal, de oferire a variantei responsabilității acesteia de înalt 
nivel, care vine la pachet cu etica și cu morala?  

Urania 

Înlocuirea pedepsei cu disciplina. Parte din responsabilitate înseamnă să-ți asumi 
consecințele propriilor alegeri.  

De fapt asta înseamnă responsabilitate. Nu să dai vina pe altcineva, nu să găsești 
mereu scuze. Și asta se întâmplă aproape întotdeauna.  

Dacă noi ne-am întâlni prieteni, și ne-am da întâlnire la ora 8, cei care ajung la 8 și 
jumătate, primul lucru care-l fac încep să se scuze. ”Că a fost trafic, că m-am trezit 
târziu, că n-am putut să dorm noaptea”.  

Toate scuzele diluează responsabilitatea pentru întârzierea ta. Până la urmă pe nimeni 
nu interesează de ce ai ajuns la 8 și jumătate, asta s-a întâmplat.  

Și mă întorc la exemplul cu poliția. Ai mers cu 140 km/h în localitate, te oprește poliția 
”N-am văzut semnul, n-am știut că am intrat în localitate, mă grăbesc, am copilul bolnav 
acasă.” Se inventează scuze. 

Eu pot însă să îmi învăț copilul să-și asume responsabilitatea propriilor alegeri plecând 
de la convingerea, foarte dificilă de altfel și subtilă, că comportamentul tău este o 
alegere.  

În momentul în care ai ales un comportament, alegi consecințele. Nu ți se întâmplă, nu 
e un accident, le alegi. Și în viața reală ele sunt întotdeauna logic, legate de alegerile 
tale. 

Nu ți se întâmplă un accident dacă mergi cu 140 km/h în localitate, nu ți se întâmplă să 
te îngrași 5 kg pentru că ai mâncat fast-food. Nu ți se întâmplă să ai un job mai puțin 
bine plătit dacă nu ai învâțat li nu ai lucrat la oportunitățile tale.  

Nu sunt întâmplări. Sunt alegeri și ți le asumi. Asta înseamnă responsabilitate.  

Adriana 



Mi se pare foarte interesant că ai adus discuția aici, în cadrul alegerilor.  

Alegerile mi se par și mai greu de transmis copiilor, tocmai pentru că spuneai că undeva 
între 8 și 11 ani se formează conștiința, și ea se tot formează și se tot formează.  

Depinde de mediul în care trăiești, depinde de cât de mult are mama și tata timp să-ți 
explice despre lume și viață, de cât de inspirați sunt profesorii, de cărțile pe care le 
citești, conturile de Facebook pe care le răsfoiești, youtuberii cu care ești în contact, 
pentru că așa se furnizează informație astăzi.  

Cum pot eu să-i predau unui copil alegerile, în cadrul acestei societăți în care el oricum 
va ști ce se întâmplă. Chiar dacă nu se uită la emisiunile acelea turbate de la posturile 
X, Y, Z, sunt colegi de-ai lor care se uită. Și-ți auzi copilul dând exemple, pronunțând 
nume despre care nu știai că știe, neuitându-se la televizor? Dar sunt mulți colegi care 
se uită și care explică ce se întâmplă. 

Cum îi predai unui copil alegerea? Când alegerea bună vine întotdeauna cu efort. 
Alegerea rea e calea cea scurtă. E simplă.  

Alegerea eticii, moralei și responsabilității, vine cu asumarea faptului că drumul lung 
până la alegerea cea bună este presărat de efort și de autodisciplină și de auto-
cunoaștere, și că s-ar putea să alunec, și că s-ar putea să duc în stânga și că s-ar 
putea să mă duc în dreapta.  

Urania 

Da. Devine cu atât mai dificil într-adevăr pentru că ceea ce ni se vinde este fast-food din 
toate punctele de vedere.  

De la reclamele care te slăbesc în 10 zile fără efort, la detergenți care scot 99% din 
pete la 3 tehnici care te îmbogățesc peste noapte. 

Ne-am obișnuit că totul vine repede. Ni s-a creat această falsă percepție a succesului 
fără efort.  

Nu există așa ceva! Nu există.  

Orice fel de persoană de succes am lua din orice fel de domeniu, vom afla că în spatele 
acelui succes real, nu vorbim aici de furăciuni sau excrocherii, se află un efort. Cu 
oportunitățile de rigoare de care cineva a știut să beneficieze, dar este un efort în spate. 

De aceea cred că această responsabilitate trebuie predată la vârste foarte mici.  



De exemplu dacă eu spun copilului: ”Dacă tu alegi să dai drumul acestui pahar pe jos el 
se sparge pentru că-i din sticlă. Categoric se va sparge, nu e cu posibilități. Dacă alegi 
să-i dai drumul pe jos înseamnă că alegi să strângi cioburile. Asta vrei? Alegi să-i dai 
drumul și să strângi cioburile? E alegerea ta și a comportamentului și a consecinței.” 

Și pot să fac asta și în lucrurile bune, nu numai în lucrurile rele. ”Dacă alegi să înveți ...” 
nu-i spun ”Dacă nu înveți o să ajungi măturător de stradă”, cum ne spuneau nouă 
părinții noștri. Ci ”Dacă alegi să înveți și să știi mai multe lucruri înseamnă că alegi să ai 
mai multe oportunități în viață.” 

Nu mai ai 3 oportunități de job, ai 50, nu mai ai o țară, ai toată lumea, nu mai ai un 
salariu de 1500 de lei, ai mult mai mulți bani decât atât.  

Eu presar mesajele mele despre alegerea consecințelor atât în bune cât și în rele. Și tot 
ceea ce spun mereu este că calea scurtă poate fi un miraj, dar că ține puțin.  

În momentul în care un copil înțelege lucrul acesta, poate că va mai călca pe bec, și-o 
va face, toți am făcut-o, dar până la urmă principiul a fost înțeles și efortul din spatele 
fiecărui succes va fi mai ușor de asumat, mai ales dacă vine cu plăcere la pachet.  

Ăsta-i un factor important: asumarea întru pasiune, nu numai pentru că trebuie.  

Adriana 

Am să-i rog pe cei care au ascultat această discuție să pună comentariile lor, mai ales 
cele care reflectă, așa cum ai spus, o istorie pozitivă de viață. Cum au reușit în lumea 
asta turbată să păstreze pasiunea copiilor lor, aceasta venind la pachet cu 
responsabilitatea, etica și morala. 

Nu mai avem timp acum, dar data viitoare o să încep cu o poveste de succes care se 
numește fiica mea, care nu a ales niciodată calea cea scurtă, are oroare de ea. E 
adevărat că a venit pe planeta asta cu acest gând în minte și mi-a fost ușor să cultiv 
lucrul ăsta. 

Nu-mi este ușor însă în ceea ce-l privește pe celălalt membru minor al familiei, căruia îi 
plac îngrozitor de tare căile scurte și și-a dat seama că manipularea și șantajul sunt 2 
forme prin care poți să obții ușor rezultate.  

Urania 

Într-adevăr, ar trebui să discutăm despre asta cu altă ocazie. 



Până atunci am să te rog pe tine părinte care asculți sau citești acest interviu să scrii 
despre ce consideri tu că este responsabilitate, cum predai tu responsabilitatea, cum te 
simți tu responsabil ca exemplu pentru copilul tău și dacă ai povești de succes am să te 
rog să ni le povestești și nouă.  

Să ne reauzim cu bine. 


