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Daþi-mi voie ca la acest schimb de idei, ocazionat de zilele internaþionale ale
cercetãrilor creierului ºi minþii umane, sã îmbrac expunerea mea în formã de
povestire, evitând stilul mai rigid ºi mai puþin comprehensibil al comunicãrilor
ºi tezelor ºtiinþifice. Este vorba despre o experienþã trãitã în materie de ºcoalã ºi
de educaþie. Încep nu de mult — acum vreo 44 de ani — când aveam obligaþia
profesionalã de a contribui la îmbunãtãþirea sistemului educativ românesc. Pri-
mul meu gând a fost sã caut bazele teoretice ale acestui proiect. ªi, spre dezamã-
girea mea — care confirma o reacþie negativã ca student la cursul de pedagogie
urmat la Facultatea de Filosofie din Bucureºti — nu am gãsit un suport edifica-
tor. „De ce sã mir“, mi-am zis, „ când încã nu ºtim cum funcþioneazã creierul,
cum ne merge mintea în care se produce învãþarea?“

ªi iatã cã în zilele noastre vãd pe un biosociolog american, Wilson, spunând:
„Cea mai mare parte a istoriei filosofiei consistã în modele ratate ale minþii. Te-
renul discursului este plin de cioburile teoriilor asupra conºtiinþei“.

Desigur cã absenþa teoriilor nu era o scuzã pentru inacþiune. Era suficient sã
vedem cã, nefiind mai bine înzestrat în acest domeniu filosofic, un Spiru Haret a
creat o ºcoalã de excepþie. Modelele furnizate de cazurile de succes ºi de expe-
rienþa lor puteau þine loc unei raþionalitãþi ºtiinþifice sau filosofice. Am apelat la
cei mai buni specialiºti pe care îi avea þara în materie de ciberneticã, matematici,
management, limbi strãine ºi tehnologie ºi o puzderie de facultãþi, catedre ºi cursuri
noi au luat fiinþã în 1970 ºi 1971. Omagiu veºnic profesorului Moisil, care a con-
dus campania de matematici ºi informaticã a societãþii ºi sistemului de educaþie.

Mult aºteptata deschidere a cutiei miraculoase a minþii a adus destul de rapid
schimbãri drastice în abordarea organizãrii ºcolii ºi învãþãmântului. Iatã sensul
titlului ales pentru ziua de astãzi, Studiul minþii ºi sistemul educaþiei. Pe scurt, o sin-
gurã propoziþie, o simplã revelaþie a cercetãrii minþii poate provoca schimbarea
radicalã a sistemului educativ. Cel existent explodeazã, se fãrâmiþeazã ºi poate
lãsa locul unui sistem complet inovat ºi total diferit de cel existent de veacuri.
Prima propoziþie din studiul minþii este adresatã tânãrului ºi are douã cuvinte: tu
înveþi. Cu alte cuvinte, întregul mecanism al învãþãrii, toate uneltele, metodele,
motivaþiile ºi capacitatea de a învãþa le ai tu singur ºi nu le iei din altã parte, de
la nimeni. Dar profesorul, manualele, lecþiile de la catedrã, ele nu mã învaþã oare?,
îmi rãspunzi. Nu, în mintea profesorilor nu existã înscrisã decât capacitatea de a
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învãþa ei înºiºi, dar nu se pot substitui mecanismului de care dispui tu, în capul
tãu ºi pentru uzul tãu. Ce facem cu ei, cu profesorii, mai au un rol? Au unul nou,
diferit ºi la fel de nobil: pot sã te ajute în propriile eforturi — pe tine, subiect
unic al învãþãrii — ca mentori, mediatori, consultanþi, experþi, organizatori ai
logisticii ºi sfetnici.

De când ar începe acest proces de învãþare adusã la nivelul individual? A
doua propoziþie culeasã din studiile minþii este ceea ce ea însãºi ne spune: intrã
în capacitatea mea sã folosesc anticiparea. Sunt o minte anticipativã. Ajut pe om
sã priveascã înainte ºi departe. Este destul ca sã introducem în educaþie perspec-
tiva de termen lung, cea mai simplã metodã fiind prin punerea întrebãrii atât de
curente: ce vrei sã faci? Rãspunsul este clar: alegerea profesiunii. La vârsta de
16 ani — începutul unei vieþi active ce se încheie la 76 de ani — un tânãr ar
trebui sã aibã o primã preferinþã pentru o anume profesiune. Alegem deci acest
prag pentru a începe procesul de afirmare a propriei vocaþii ºi activarea facultãþii
de învãþare. Ne adresãm unui singur om ºi puterii lui de învãþare. Evident, alte
trãsãturi precum mima, imitarea ºi urmarea altora îi asigurã contacte utile. Tot
atât de evident este faptul cã un copil este bombardat de sfaturi, unele categorice
ºi imperative. El creºte în familie, are grup de prieteni, ascultã de chemarea vieþii
colective. Tocmai în aceastã multiformã colecþie de factori care îl înconjoarã
apare mai puternicã ºi strãlucitoare afirmarea propriei forþe de a învãþa.

Dacã profesorii devin astfel mentori, ce se alege de catedre, lecþii ºi sãli cu
bãnci? Simplu, nu mai este loc pentru ele. Catedre nu mai existã fiindcã nu se þin
lecþii, iar sãlile cu bãnci sau scaune nu au sens decât acolo unde se dau spectacole.

Dar unde merg studenþii, unde lucreazã? Îi gãsim în laboratoare, care sunt
mândria ºcolii, dacã mai putem sã-i spunem aºa, întrucât ºcoala devine centru de
învãþare: laboratoarele au sãli mici, alãturate, unde tinerii discutã cu mentorii lor
experienþele lor ºi le comenteazã.

Este de semnalat conjunctura favorabilã în care se poate produce aceastã
tranziþie spre învãþarea cu forþe proprii. Ea constã în revoluþia informaticã care
are loc, derulatã cu o vitezã neobiºnuitã. În mijlocul ei ne situãm azi. Evoluþia
computerelor de la giganticele maºini ale începuturilor a luat drumul miniaturi-
zãrii lor continue. Dacã în 1971 un cip de siliciu stoca 1.000 de biþi, dupã 30 de
ani a ajuns la 1 miliard de biþi, ceea ce înseamnã o creºtere a capacitãþii de sto-
care de 1 milion de ori, conform prof. Gheorghe ªtefan, ºeful unei ºcoli puternice
de tehnologie a computerelor. Computerele, dupã ce s-au transformat în mici
maºini de scris, au devenit portabile. Un francez le-a numit „obiecte nomade“.
Vedem elevi ºi studenþi mânuind tablete cu ajutorul cãrora intrã pe Internet ºi au
acces la informaþia din marile stocuri disponibile. O tabletã poate gãzdui cinci
computere ca sã asigure vizionarea filmelor, ascultarea concertelor, citirea presei
ºi alte interese. Iatã o evoluþie care a înzestrat pe elevul ce învaþã cu mijloace mi-
raculoase, furnizate de calculatoare, asistenþi universali, slujitori tãcuþi ºi efici-
enþi la dispoziþia sa.

Acest lucru permite realizarea unui vis, altã datã imposibil: curriculumul
personal. De veacuri curriculumul vizeazã pe toþi elevii, obligatoriu ºi fãrã nuanþe.
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Acum, în mod firesc, un tânãr se separã de mulþime ºi cu ajutorul computerului
îºi croieºte un program personal. Computerul deþine lista tuturor disciplinelor ºi
metodelor de cercetare posibile ºi indicã singur, printr-un proces modular, cele
cerute de un subiect dat, cum ar fi pregãtirea pentru o anumitã profesiune. Com-
puterul ºtie tot, gãseºte orice informaþie, clasificã, serveºte fidel un raþionament
sau un interes personal.

Sistemele ºcolare de pretutindeni n-au întârziat sã þinã pasul cu revoluþia in-
formaticii. Þara noastrã a fost din timp alertatã. ªcoala româneascã a introdus fa-
cultãþi, catedre, cursuri de informaticã. Universitatea din Bucureºti s-a situat printre
primele zece din lume care ºi-au creat un centru de calcul dotat cu computere. În
acest sens, am putea crede cã sensibilitatea pentru problematica învãþãrii indivi-
duale ºi încrederea în viabilitatea sa existã în societatea noastrã, pregãtite de an-
temergãtori.

Sã presupunem cã centrul de învãþare s-a înfiinþat ºi funcþioneazã. Dorim sã
vedem cum se ocupã unul dintre tinerii angajaþi în noua metodicã. Tocmai a pã-
rãsit sala de calculatoare, unde se gãsesc exemplarele cele mai rapide ºi puter-
nice. A lãsat în urmã orele în care ºi-a croit cu ele curriculumul personal ºi datele
despre locurile de muncã din sfera profesiunii pe care ºi-a ales-o ºi acum cautã
bibliografie pentru referatul lunar ce îi revine privind o problemã deschisã precum
resursele naturale ameninþate. Acum cautã sã nu întârzie la ora de laborator. Te-
ma zilei este dintre cele mai atrãgãtoare: identificarea pietrelor culese de echipa
lor, când cu roluri de exploratori culeseserã pietre de pe munþi. Tuturor le sti-
cleau ochii: nu au dat cumva de aur? Mentorul le spusese cã mai preþios ar fi un
zãcãmânt de fier. Aºtepta rapoartele colegilor sãi, care se simþeau implicaþi într-o
adevãratã competiþie. Ziua era încãrcatã pentru cã dupã ºcoalã avea ore de sta-
giar la o bancã, atât la ghiºeul cu plãþi, cât ºi la muzeul de monede vechi. A doua
zi va urma un stagiu care îl intereseazã nespus: asistent observator la spitalul de
urgenþã. Ca sã îl facã sã intre în rol, cei de la spital îi vor atârna de gât un aparat
medical de ascultare.

Curând se miºcã ºi presa. Un reporter spune cã ceea ce îl uimeºte cel mai
mult este pasiunea ºi interesul ce cuprind pe tineri. Le sticlesc ochii într-un anu-
mit fel complet diferit de oboseala ºi plictisul elevilor ce ies de la lecþii la ºcolile
obiºnuite. Autorul citeazã pe Bertrand Russell, care spunea cã în teoriile cunoaº-
terii a fost neglijatã plãcerea omului pe care o cautã. Este tot o procedurã pe care
o gãsim în funcþionarea minþii. În operaþia de învãþare a individului, mintea in-
troduce picãtura de asezonare afectivã. Va funcþiona mai bine dacã este plãcutã,
agreabilã, ludicã, cum o vedeau ºi latinii. Ludus era pentru ei ºi ºcoalã, ºi joc.

De când se simt liberi sã fie ei înºiºi, nu individualismul îi caracterizeazã pe
elevi, cât implicarea lor în social. Dupã o zi în care fusese admis sã stea în sala
primarului, un copil încerca sã surprindã în referatul sãu varietatea mare a oame-
nilor ce veneau în audienþã, diversitatea problemelor pe care le ridicau ºi intere-
sul comun de a face viaþa mai atrãgãtoare în urbea lor.

Dacã îl citãm pe filosoful englez Bertrand Russell pentru ideea sa, nu putem
sã îl omitem pe psihologul Jung, care a spus cã un adevãr existã pentru un om
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numai dacã a ajuns singur la el. Existã utopii nerealizabile, dupã cum le spune ºi
numele cu care au fost botezate. Dar sunt ºi utopii care coboarã din straturile ra-
refiate ale imaginaþiei ºi, vãzându-se susþinute de eforturi conjugate ale ºtiinþei,
coboarã între noi, se instaleazã ºi încep sã serveascã omenirea.

Lãsând pentru un alt prilej înlocuirea metaforelor mecanice ale funcþionãrii
minþii cu altele mai subtile, încercând sã intrãm în acele spaþii nano, sub dimen-
siunile pânã la care funcþioneazã percepþiile sau raþionamentele noastre, ne mãr-
ginim la un scurt rezumat. Ideea principalã este cã cele mai simple indicaþii de
funcþionare a minþii, rezultate din cercetãrile ce îi sunt dedicate, pot genera pro-
iecte ample ºi importante pentru societate. Spui „omul învaþã“ ºi pe tablã apare
schiþa unei noi strategii educative, sub forma proiectului învãþãrii personale. Este
un lucru remarcabil scos din rafturile utopiilor realizabile.
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