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Adriana 

Draga mea Urania, fac parte dintr-o meserie privilegiată, și vorbesc despre aceea care 
se referă la arta actorului, unde am auzit pentru prima dată în viața mea de la profesorii 
mei, în primul an de facultate, următoarea sintagmă:  

”Aici aveți voie să greșiți. Aici sunteți invitați să greșiți. Dacă nu aveți curajul să greșiți, 
nu învățați ce aveți de făcut.” 

Venită dintr-un sistem de învățământ rigid, nici nu exista o altă variantă la momentul 
respectiv, în clipa în care am auzit de la domnul Ion Goja acest lucru, un mare profesor, 
nu l-am crezut.  

Și m-am opus cu vehemență în sinea mea acestei afirmații ”Adică cum aici am voie să 
greșesc? Nu, n-am voie să greșesc, eu trebuie să fiu perfectă, greșeala nu e bună, 
greșeala arată cât sunt eu de slabă.” 

Unul dintre colegii mei a zis ”Adică cum, domn profesor, aici avem voie să greșim? N-o 
să fim notați pentru asta?” ”Ba da. În funcție de cât de tare veți greși sau de cât de mult 
veți evolua.” 

Ideea asta s-a dezvoltat pe parcursul celor 4 ani, având profesori de excepție, iar 
facultatea era una specială, și este în continuare. Te duci de dimineața devreme, te 
întorci seara târziu și greșești.  

Și în general, de la catedră, care e un scaun pe care stau profesorii, se zicea 
”Interesantă abordarea ta. Dar nu te-am crezut, pentru că 1, 2, 3 ... 5.”  

Și am început să mă obișnuiesc pentru prima dată în viața mea la facultate că a greși 
este oportunitatea mea de a învăța cine sunt, ce pot să fac, ce pot să obțin. 

Și sunt unul dintre puținii norocoși care au auzit discursul ăsta din partea unui mare 
maestru. 

Aș vrea să vorbim despre relația părinte – copil în contextul ăsta.  

Nu contează în ce sistem este, privat sau de stat, copilul este evaluat la școală. De la 
FB la Insuficient sau de la 1 la 10. 

cristiantodosi
New Stamp



Cum îi predau eu copilului acasă marea lecție a vieții – că a greși e permis, ba chiar de 
dorit, cu o singură condiție: să învețe din asta? 

Urania 

Greșeala ca oportunitate de învățare este un subiect pe care eu îl abordez extrem de 
mult în seminariile și workshopurile mele pentru că la fel ca și noi și părinții noștri, și 
multe generații în spate, am fost obișnuiți cu a fi pedepsiți când am greșit, într-o 
concentrare către perfecțiune.  

Mi-aduc aminte de mama, o perfecționistă veritabilă, și se ia pentru că și eu am fost ani 
de zile și am luptat cu asta și încă mai am accese de perfecționism, care venea la mine 
în cameră, după ce făceam curat, și mai deschidea odată șifonierul, și mai așeza odată 
tricourile în raft și mai netezea odată pătura de pe pat. 

Îmi amintesc și roșul acela din toate lucrările și temele pe care le-am avut, pe care nici 
unul din noi n-o să-l uite vreodată, un roșu care scotea în evidență ce-ai greșit, nu ce-a 
fost bine. 

Nimeni n-a pus vreodată pixul pe test cu verde, să scoată în evidență plusurile din 
lucrarea respectivă, și nici n-am primit vreun feedback echilibrat.  

”Uite ce-ai făcut bine, păstrează lucrul ăsta și uite ce-ai fi putut să faci diferit. Cum să 
faci data viitoare să păstrezi ceea ce ai făcut bine, și să îmbunătățești ceea ce n-ai făcut 
bine, sau ce ai fi putut face diferit.”, că binele ăsta e foarte discutabil. 

În momentul în care ne concentrăm foarte mult pe a fi totul bine, și nu mai lăsăm loc de 
greșeală, tot procesul de învățare se prelungește. Pentru că greșeala vine ca o altă 
cărămidă către ceea ce-ți propui să faci.  

Faptul că tu ai avut un profesor care ți-a spus ”Ai voie să greșești, te invit să greșești. 
Ăsta-i locul în care poți” mi se pare fabulos. Mie nu mi-a spus nimeni niciodată asta. 
Este extraordinar. 

Știu că există deja cadre didactice care concentrează atenția lor pe ce fac copiii bine și 
pe a dezvolta ce este unic în ei și pe ce pot face diferit data viitoare, dar cei mai mulți 
dintre noi, pentru că așa am fost educați, suntem mult mai concentrați pe a critica, pe a 
scoate în evidență minusurile.  



Cei mai mulți dintre noi ne creștem copiii prin critică. Copilul care vine și spune 
entuziast ”Maami, m-am îmbrăcat singur!” iar mama îi spune ”Ți-ai pus puloverul pe 
dos.” 

În acel moment nu cade doar întregul entuziasm al copilului, dar și cheful lui de a face 
singur. Și până la urmă acel copil a pus singur pe el chiloții sub pantaloni, nu deasupra, 
maioul și deasupra un pulover și și-a pus două șosete care sunt la fel, și și le-a pus cu 
călcâiul la călcâi. 

Mai bine de 80% din ce-a făcut este bine, corect, de apreciat. 

Asta e o adordare revoluționară în ceea ce privește păstrarea stimei de sine și 
scurtarea procesului de învățare: ce scoți în evidență bun din ce a făcut cineva versus a 
critica minusurile.  

Adriana 7:10 

Pedeapsa e foarte prezentă în modul nostru de a ne crește copiii, ca să îndrepte 
greșeala. Ea înseamnă și o notă mai mică, și când spargi niște farfurii și când promiți 
părintelui că-ți faci temele și acesta află că nu le-ai făcut. 

Uneori greșeala e egală cu minciuna, pentru că ea apare atunci când copilul știe că e 
pedepsit pentru că greșește. De ce nu funcționează pedeapsa când copilul greșește?  

Cu ce se poate înlocui pedeapsa, care sunt tehnicile de comunicare? Pentru că aici 
vorbim depsre comunicare. Eu ca părinte vreau să-i transmit copilului că nu e doar un 
proces de învățare. 

Greșeala apare și din întâmplare, și din neștiință și din incapacitatea copilului de a face 
față unor situații și s-ar putea ca toată viața să fie așa dacă eu continui doar să-l 
pedepsesc, și să nu-i predau lecția din spatele greșelii. 

Urania 

Am să încep iarăși cu un exemplu personal.  

Amos avea undeva la 2 ani și jumătate – 3, când plecam într-un concediu, și plecam cu 
o mașină plină, acest concediu fiind cu cortul.  

Și căram tot felul de traiste și perne, cearșafuri și căni către mașină. Practic ne mutam 
în mașină. 



Amos se juca în jurul mașinii și încercam să-l implicăm în a așeza lucruri, în a ne ajuta 
să le punem în portbagaj, să-l întrebăm ce să mai luăm etc.  

Și la un moment dat cobor cu 2 traiste grele către mașină, și-l găsesc pe fiul meu cu o 
piatră-n mână, foarte încântat spunându-mi ”Mami, uite ce surpriză ți-am făcut pe 
mașină!” 

Și mă uit la mașină și constat o zgârietură într-un model oarecum floral, de la aripa din 
față la cea din spate a mașinii.  

Mi-a venit să urlu, să-l iau de mână, să-l smucesc. Mi-a venit să fac toate lucrurile pe 
care le-ar face orice părinte mai puțin expus la convingerea că greșeala e o oportunitate 
de învățare. 

Și eu am fost pedepsită când tata a găsit pereții din casă mâzgâliți. Am făcut o grămadă 
de boacne în copilăria mea și am fost pedepsită de fiecare dată pentru ele, sau fratele 
meu în locul meu. 

Ce-am făcut a fost să-i spun printre dinți, nervoasă fiind totuși, ”Mulțumesc că te-ai 
gândit să-mi faci această surpriză!” 

”Știi, mașina este acoperită cu vopsea pentru că mașina este din tablă și mașina 
protejează această tablă de rugină, să dureze mașina mai mult. Iar noi avem grijă de 
lucrurile noastre, iar această mașină ne duce pe noi în tot felul de locuri. 

Iar dacă o zgâriem și nu avem grijă de ea trebuie s-o reparăm, iar asta costă bani, bani 
pe care nu mai putem să-i folosim mergând în concediu sau la film, sau cumpărând 
lucrurile pe care ni le dorim.” 

Și am avut o discuție destul de lungă cu el despre vopseaua de pe mașină, și l-am 
întrebat ”Dacă ai să vrei data viitoare să-mi mai faci o astfel de surpriză, unde ai putea 
tu s-o faci?” 

Și-mi răsunde ”Cu creionul pe hârtie.” ”Excelent Amos. Și mai cum?” ”Cu creta pe 
asfalt.” ”Și mai cum?” ”Cu carioca ....”  

Și am încercat să plusez puțin aducând o notă de umor discuției ”Ai putea oare Amos 
să-mi pictezi tapițeria mașinii cu niște vopsea?” ”Ahaha, NU!” 

Am realizat o dată-n plus, pentru că asta mi s-a mai repetat, și a înțeles că avem lucruri, 
că dacă l-aș fi bătut, dacă aș fi urlat, dacă l-aș fi pedepsit, nu aș fi grăbit procesul de 
învățare, nu aș fi rezolvat nimic.  

Foarte probabil, chiar, ca data viitoare, nervos fiind, să se răzbune pe mine sau pe 
altcineva zgâriind mașina. 



Cred că asta înseamnă, de fapt, a înțelege că copiii sunt în plin proces de învățare, și 
astfel greșesc mult. Atâta vreme cât privim aceste greșeli ca pe o oprtunitate de 
învățare, așa cum este de fapt, putem să ne concentrăm pe data viitoare, nu pe ce s-a 
întâmplat acum. 

Mașina nu mai putea fi nezgâriată în acel moment, nici pereții nu mai pot fi nepictați, 
cum nici paharul nu mai poate fi nespart de îndată ce este.  

Ce faci ca data viitoare să nu mai ajungi în același punct?  

Adriana 12:45 

Dezvoltăm puțin subiectul și ajungem în zona în care minciuna apare când copilul care 
greșește în mod repetat este pedepsit și ajunge să inventeze, să mintă conștient.  

Inventează într-o primă fază, când e mic și minte în mod conștient când e mai mare, 
pentru a se feri de consecințe, indiferent care sunt acelea. 

Care-i mecanismul prin care apare minciuna?  

Urania 

Mă bucur că nu m-ai întrebat ce facem diferit față de pedepse, pentru că am avea 
nevoie de ore pentru asta. Am un workshop întreg despre această diferență dintre 
pedeapsă și disciplină și, implicit, asumarea consecințelor. 

Există o mare diferență între un comportament negativ, acesta fiind minciuna, care este 
neintenționat și unul care este intenționat. Tu l-ai denumit pe cel intenționat, clar 
conștient. 

El apare la copii mult mai devreme de atât, inconștient. Sunt copii la 3, 4 ani care mint 
în încercarea de a aduce lumea fanteziei în realitate. Inventează personaje pe care le 
aduc acasă.  

Își doresc o înghețată și îți povestesc cum au mâncat 3 înghețate. și ești tocmai pe 
punctul de a o suna pe bunica ”Hei, nu ți-am zis fără înghețate.” Dar el pur și simplu și-a 
satisfăcut o dorință în fantezie.  

De aici mai departe, minciuna apare ca un mecanism de apărare. Și e foarte logic până 
la urmă. Adică ”dacă eu știu că voi fi pedepsit pentru ce am făcut, pentru greșeala mea, 
voi încerca prin toate mijloacele să vâr greșeala sub covor.” 



Dacă prima dată când copilul, alergând prin casă cu un pahar în mână, îl sparge pentru 
că se împiedică este admonestat, se țipă la el, data viitoare când o va face se va 
asigura că strânge toate cioburile repede, șterge urmele și ascunde paharul spart.  

Dacă noi am putea discuta cu cei din viața noastră, cu cei cu care avem relații strânse, 
despre greșelile noastre, în convingerea că nu am fi pedepsiți într-un fel sau altul, ne-
am mai ascunde? Nu.  

Mai e un aspect. De cele mai multe ori consecințele negative pentru greșelile copiilor 
sunt disproporționate și nu au legătură cu fapta în sine.  

Unui copil i se restricționează la desene animate pentru că a mințit. Pe lângă că 
desenul animat nu are nicio legătură cu minciuna, data viitoare i se va restricționa 
desertul sau tableta. Tot timpul consecința este diferită. 

Copilul nu înțelege nimic din această treabă, nu se mai așteaptă la ea și nu mai are 
încredere în predictibilitatea acestei consecințe, și deci o va ascunde. 

Adriana 

Dă-ne câteva exemple practice la soluții concrete de înlocuire a pedepselor pentru ca 
părinții să înceapă să înțeleagă.  

E greu pentru că e schimbare de paradigmă.  

”Adică cum să nu-l pedepsesc pentru că nu-și face tema în mod repetat? Cum aș putea 
altfel să-l controlez? Dacă nu-și face tema nu o să termine proiectele la serviciu ca 
adult, nu o să ajungă la timp la lucru, o să rămână corigent și o să ajungă măturător de 
stradă.” 

Noi am tot fost amenințați că dacă nu ne facem temele devenim femei de servici sau 
măturători de stradă, după sex.  

Te rog să-mi spui cum să fac să înlocuiesc pedeapsa, care vine din frica părintelui de a 
nu se întâmpla ceva nedorit cu copilul lui. 

Urania 

Aici e necesară o distincție între greșeală și repetarea ei în mod conștient. Atâta vreme 
cât eu fac această distincție în primul rând pentru mine, nu doar pentru copilul meu, 
privesc greșeala primele dăți ca pe o opurtunitate de învățare. 



E o mare diferență între un copil care-și pierde bicicleta și un copil care-și pierde a 4-a 
bicicletă.  

E o mare diferență între un copil care-și uită geaca la școală și unul care-și uită 6 geci la 
școală. 

E o mare diferență între un copil care nu-și face tema odată sau de niște ori și unul care 
are un comportament constant în această direcție.  

Unii părinți spun ”Bine, bine, nu pedepsesc greșeala, dar până când?”  

Până când această data viitoare – accentul pe care îl pun pe învățare, nu-și aduce 
roadele.  

Adică deși a înțeles ce are de făcut, știe și poate să facă acel lucru, în continuare evită 
să-l facă, sau minte în a-l face, și deja comportamentul devine unul intenționat sau 
nepăsător. 

Hai să ne gândim un pic la ce înseamnă consecințe până la urmă, pentru că dacă un 
copil își uită a șasea geacă la școală și eu îi cumpăr a șaptea, dacă un copil nu-și face 
temele și eu îl salvez din asta ca profesor, sau îi fac temele, cum fac mulți părinți după 
ce adoarme copilul, de ce și-ar schimba el comportamentul? 

Această lipsă de responsabilitate privind consecințele ne privește pe toți. Atâta vreme 
cât nu există o consecință clară pentru comportamentele mele, nu-mi voi schimba 
comportamentele. 

Este foarte ușor să așezi controlul consecinței tale în afară. Eu propun așezarea 
controlului înăuntru.  

O să-ți dau un exemplu pentru noi adulții: dacă eu îți spun ție ”Adriana, dacă mergi cu 
80 km/h în localitate, o să-ți iau carnetul .” 

Tu te vei simți controlată de mine, iar eu voi deveni lupul cel mare și rău, care se uită la 
tine și te controlează până greșești și-ți iau carnetul. 

Dar dacă ți-aș spune ”Adriana, dacă alegi să mergi cu 80 km/h în localitate, alegi să ți 
se întâmple un accident, e posibil să ți se întâmple, e posibil să rămâi fără carnet și mai 
e posibil să plătești și o amendă. Asta este ceea ce vrei?” 

Adriana ”Nu!” 

Urania 

Ți-am dat ție alegerea. 



Adriana 

Ai pasat responsabilitatea în curtea mea. 

Urania 

Pentru că e la tine. 

Adriana 

De-a de-văratelea, tema e în curtea copilului. 

Urania 

Absolut. Asta e una din marile diferențe, că mai sunt multe altele, între ce înseamnă 
control extern, al profesorului, al părintelui, și ceea ce înseamnă responsabilitatea 
copilului pentru sarcinile lui, pentru responsabilitățile lui, pentru obiectele personale. 

Dacă eu îi strâng jucăriile din parc, de fiecare dată când mergem acolo și niciodată nu 
va pierde o jucărie, nu va avea grijă de lucrurile lui.  

Aceste consecințe trebuie să se întâmple și să aibă o legătură clară cu ce face copilul. 
O jucărie va trebui să fie uitată în parc. Poate nu preferata lui și poate nu foarte 
scumpă. 

Geaca următoare care o va înlocui pe cea pe care copilul a pierdut-o ultima data nu va 
mai fi de același calibru, nu va mai fi la fel de frumoasă, nu va mai fi la fel de scumpă.  

Încet – încet aceste consecințe duc la ceea ce înseamnă responsabilitate, altimnteri nu 
ajungem unde ne-am dori. 

Deci greșeala e bună așa cum am plecat la drum, atâta vreme cât înveți ceva din ea. 
Asta înseamnă că data viitoare lucrurile se întâmplă puțin diferit. 

Adriana 

De acord cu tine. Există însă o mare problemă, aceea că poți preda această lecție doar 
în cadrul familiei. 



Nu în multe familii se predă această lecție, că greșeala e oportunitate de învățare. 

Nu mulți părinți au înțelepciunea, răbdarea și timpul să ia lucrarea la matematică, pe 
care profesorul a scris 8 și să explice copilului că a știut 80% din lucrurile pe care 
profesorul le-a dat acolo și că nu înseamnă că e mediocru, nu înseamnă că nu știe 
matematică. 

Nu în multe familii mama are răbdare ca al ei copil să învețe să se spele pe dinți și-i 
duce mânuța ea pentru că nu are răbdare să-i explice toate mișcările și în clasa 2-a sau 
a 3-a, când nu mai are chef s-o facă și copilul continuă să vrea să fie spălat pe dinți de 
mama, el renunță și apar carii, apar consecințe. 

Cum fac eu ca părinte care încerc să-mi las copilul să-și suporte propriile consecințe să 
și le suporte și să nu fie sprijinit de prietenii lui care mint pentru el, de profesorul care 
spune că ”Nu-ți dau 2 astăzi, deși nu ți-ai făcut tema a 5-a oară, pentru că ai o soră în 
liceu care învață foarte bine.” Caz de la mine din familie. 

Cum mă descurc ca părinte în jungla asta? 

Urania 

Evident că nu în toate familiile se pune accentul pe învățatul din greșeli, cum nu în toate 
școlile se face asta, și evident că tot ce înseamnă schimbare durează. 

M-aș întoarce la exemplul personal al părintelui care arată copilului că procesul acesta 
de învățare necesită timp. Și aș pune mai degrabă accentul pe efort, nu neapărat pe 
rezultat.  

Și poate fi făcut în cele mai multe moduri. De exemplu vii acasă cu o nouă rețetă pe 
care ai luat-o de la prietena ta și încerci să faci prăjitura care ei îi iese atât de bine și e 
prima oară când o faci. Ghici ce? N-o să-ți iasă. 

În loc să te enervezi, ce poți face e să ai un dialog cu voce tare de genul ”Probabil am 
pus prea multă făină, sau făina era umedă și n-a crescut, am s-o întreb din nou ce pot 
să fac mai bine, poate îi dau să guste din prăjitura mea să guste și uite totuși pentru 
prima dată mi-a ieșit ceva destul de rezonabil.” 

Acesta este un exemplu pe care pot să-l dau copilului meu despre ce înseamnă 
perfecționare în timp. Pentru ca el să se poată așeza pe efortul pe care îl face, pe 
îmbunătățire continuă în răbdarea de a ajunge unde vrea fără să renunțe, fără să se 
frustreze, fără să zică ”Nu mai pot, nu mai vreau, nu-mi mai trebuie.” 



Povesteai despre prieteni care mint pentru el, profesori care salvează situația, până la 
urmă nici asta nu e atât de greșit, pentru că, cred că Darwin a spus asta, ”nu cea mai 
inteligentă specie va supraviețui și nici cea mai puternică, ci aceea care se va adapta 
cel mai ușor.” 

Poate că ne putem concentra pe lucruri care ne fac plăcere, iar în restul domeniilor ne 
străduim să facem lucruri, care nu ne ies cum le ies altora care sunt mai dăruiți decât 
noi acolo, e OK așa. 


