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Educaţia privită de sus şi 
educaţia privită de jos�

InTRODUCERE
Pe parcursul practicării ei şi de-a lungul reflecţiei 

în marginea ei, educaţia a fost abordată din diferite 
unghiuri. Putem fi chiar impresionaţi de modul cum 
au înţeles marii gînditori şi marii pedagogi ai lumii să 
o trateze.

Analizînd mai cu atenţie, ne putem da seama totuşi 
că educaţia a fost (şi este) abordată, în esenţă, doar din 
două unghiuri fundamentale de vedere: unul de sus şi 

unul de jos. În funcţie de acesta, cei implicaţi în domeniul educaţiei au acţionat şi acţionează, au interacţionat şi 
intracţionează, au luat şi iau decizii, au valorizat şi valorizează atitudini, comportamente, au îndrumat şi înţeleg să 
îndrume, şi-au format şi îşi formează aşteptările, şi-au ales şi îşi aleg metodele, au căutat şi îşi caută soluţiile.

EDUCAţIA PRIvITă DE SUS
A privi educaţia de sus înseamnă a o privi de la o anumită distanţă; mai mare sau mai mică, dar de la o anumită 

distanţă. Apoi, mai înseamnă a o privi cu o anumită exigenţă; mai mare sau mai mică, dar cu o anumită exigenţă.
Cel care o vede de sus consideră că educaţiei trebuie să i se impună anumite rigori de către cei care ştiu ce rigori 

să impună şi anumite reguli de către cei care ştiu ce reguli să ceară.
Cînd abordăm de sus educaţia, sîntem detaşaţi de convulsiile, tensiunile şi impreciziile ei. Elevul/discipolul 

trebuie să facă sau să nu facă un anumit lucru, să aibă sau să nu aibă o anumită atitudine/un anumit comportament 
în funcţie de ceea ce a stabilit educatorul. Acesta – discipolul – trebuie să intre în limitele anumitor cerinţe, norme, 
bareme în care crede profesorul lui (şi în cultul cărora, probabil, a fost el însuşi educat).

Cînd o privim de sus, privim educaţia cu ştiinţă, ne pretindem cunoscători şi, prin urmare, avem tendinţa de 
a-i impune elevului, spre folosul şi binele lui şi spre folosul şi binele societăţii în care trăieşte (sau în care va trăi) 
anumite cunoştinţe, abilităţi, competenţe etc. vrem ca mintea şi sufletul discipolului să se îmbogăţească, să se 
înfrumuseţeze cu ceea ce credem noi, profesorii, că este valoros şi frumos în lumea asta (potrivit învăţăturii şi 
înţelepciunii noastre).

A privi de sus educaţia înseamnă a o privi de pe poziţie de autoritate, aceea a respectării normei, a interdicţiilor 
şi a permisivităţilor cerute/impuse de purtătorul autorităţii (fie ea formal-instituţională, fie infomal-afectivă).

Astfel, educaţia ne apare mai degrabă ca o acţiune coercitivă, normativă, imperativă. Echipaţi cu o asemenea 
abordare, profesorii apelează la metode punitive sau persuasive şi vor un feedback al eficienţei aplicării lor, în funcţie 
de care continuă să le aplice sau, dimpotrivă, se preocupă să le schimbe cu altele mai eficace.

În educaţie, gîndurile, atitudinile, comportamentele, reacţiile, relaţiile nu pot fi lăsate la voia-ntîmplării. Ele 
trebuie orientate, unele încurajate, altele descurajate; oricum, sancţionate, într-un fel sau altul. Pe scurt, cel care 
priveşte educaţia de sus oferă trasee de organizare şi de derulare a acţiunilor formative. Pentru el, nu există educaţie 

1  Articolul  a fost publicat pentru prima dată în limba engleză în revista Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 33, 
2012, pp. 747-750.
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quo vaDis?

fără reglementări, regulamente. Centrul său major de 
interes şi, prin urmare, principala sa preocupare sînt 
judecăţile, aprecierile, pretenţiile, comparaţiile, crite-
riile, evaluările.

Cînd o priveşte de sus, profesorul se consideră (şi se 
comportă ca) un produs finit. Se vede pe sine încheiat, 
realizat. Acum, poate să ceară, poate să normeze, poate 
să(-şi) impună viziunea, concluziile, punctul său de 
vedere. Are soliditate şi siguranţă. Ştie ce face, ce zice, 
ce pretinde. Se vede un reper, o unitate de măsură. Şi 
chiar dacă mai are (trecătoare) îndoieli, ele sînt secun-
dare, fără importanţă. Pe scurt, ştie ce ştie, ştie ce poate, 
ştie ce vrea, ştie ce are de făcut. Este precum o stîncă: 
nemişcată, tare, perenă, bine orientată.

la fel pare că se întîmplă şi cu educaţia. văzută de 
sus, elementele şi articulaţiile ei sînt deja încheiate, osifi-
cate. le avem precum le vrem, fără să ştim de zbaterile şi 
de confruntările premergătoare sau de cele aflate în curs 
de desfăşurare. Acum, avem de-a face cu un peisaj calm, 
aflat sub control. Educaţia stă liniştită, este clară, pusă 
“în căpăstru”. Ea constituie un teritoriu cunoscut, trebuie 
doar administrat, coordonat şi controlat. Discipolii nu 
trebuie decît să urmeze ceea ce li se spune să urmeze, 
să facă ceea ce li se spune să facă. Ei sînt la dispoziţia 
profesorului şi pe mîinile lui sigure.

Cînd o privim de sus, educaţia nu are probleme. Ele 
sînt rezolvate sau nu există pur şi simplu. Toate sînt 
în regulă şi nu trebuie decît sistematizate, ordonate, 
orientate, conduse. Educaţia este matriţată, închisă în 
norme, în criterii, în standarde. Situaţi pe această poziţie, 
noi, profesorii, credem că ceea ce facem este ceea ce 
trebuie făcut. Nivelăm, aranjăm, aliniem, acceptăm sau 
respingem. Este tot ceea ce se poate întîmpla.

EDUCAţIA PRIvITă DE jOS
A privi de jos educaţia înseamnă a o privi în intimi-

tatea ei. Ea este văzută în tensiunile şi în nelimpezimi-
le/nelimpezirile ei, în dilemele şi în nesiguranţele ei, în 
răvăşirile şi în convulsiile prin care trece.

Acum, ea este văzută în stare de fermentaţie, cu 
neregularităţile ei, cînd faptele, împrejurările, lucrurile 
se ciocnesc, cu momentele ei de tăcere şi de revoltă, de 
consternare şi de izbîndă. Avem de-a face cu educaţia 
aflată în vîrtejul ezitărilor, al reţinerilor şi al lansărilor 
sale. Privită de jos, educaţia este văzută în zbaterile fa-
cerii ei. Este o stare de puls, de zvîcnire, de criză. Ştim 
că oricînd este posibil să apară devieri, nesincronizări, 
derapaje de la mersul dorit şi/sau anticipat al lucrurilor. 
Putem avea oricînd surprize, ştim că ele pot să apară în 
orice moment.

Cînd o privim de jos, ne situăm în tumultul educa-
ţiei, acolo unde se plămădeşte, apoi se coace şi treptat 
se rumeneşte ea. Din acest unghi putem surprinde atît 
legăturile organice ale educaţiei cu realităţile schimbă-

toare, neliniştite, cît şi cedările şi necedările ei în con-
fruntarea cu acestea. De pe această poziţie, avem acces 
la lumea fluidă, învolburată în care se mişcă spiritul spre 
a-şi clarifica – în cele din urmă – identitatea, iar omul 
propriul sens al vieţii.

Situaţi în zona de jos a educaţiei, ne aflăm în partea 
ei crepusculară. Sîntem încordaţi, neliniştiţi, ştim şi nu 
ştim ce vrem, facem şi aşteptăm, aşteptăm şi vom ve-
dea dacă o vom lua de la capăt sau vom merge înainte. 
Sîntem mereu în lucru, mereu angajaţi, mereu pregătiţi 
să intervenim, să reconstruim. În această zonă sîntem în-
totdeauna la răscruce. Ştim că educaţia este o succesiune 
de răscruci. la fiecare pas poate fi vorba de asumarea 
unei opţiuni, a unei decizii, a unei direcţii din mai multe 
posibile. Trăim cu speranţa că ceea ce am făcut (sau că 
ceea ce facem) este bine. Nimic nu este sigur, nimic nu 
este complet. Sîntem mereu în stare de veghe.

Pe scurt, educaţia este abordată ca existenţă vie, 
mereu în devenire.

A privi educaţia de jos înseamnă, prin urmare, a lua 
lucrurile aşa cum sînt, în desfăşurarea lor şi în încercarea 
lor continuă, dar continuă, de a le înţelege, de a le trăi 
aşa precum sîntem în stare să le trăim în momentul în 
care ne aflăm. Cînd o privim de jos, simţim educaţia ca 
fiind ţesătură din ţesătura vieţii noastre. În context, am 
putea spune că ne aflăm – de fapt – în lumea comună 
a educatorului şi a discipolului, în interiorul ei; vrem 
să ştim îndeaproape ce se întîmplă. Desigur, ştim că se 
întîmplă mereu (cîte) ceva, dar mai ştim şi că nu ştim 
(şi nici nu vom şti) vreodată totul.

În această lume vedem cum stau faţă-n faţă profesorul 
şi elevul, cum se intersectează în fiecare clipă căutările 
lor, cum se confruntă experienţele educatorului cu imatu-
rităţile discipolului, vedem – mai departe – cum se nasc 
drumuri şi cum – în cele din urmă – se croieşte unul.

Privită de jos, educaţia este mai degrabă o acţiune 
permisivă, un gest atent la detalii, la întîmplări, la situ-
aţii şi la simţămintele însoţitoare, la momentele unice, 
particulare, irepetabile ale stărilor sufleteşti prin care trec 
elevul şi profesorul. Altfel spus, sîntem mereu conectaţi 
la mesajele şi la atitudinile lor.

Totodată, elevul simte că profesorul încearcă să simtă 
ca şi el, că îi este aproape, că nu este singur, că nu are în 
faţă un obiect dur, un judecător rece. Pe scurt, ne aflăm 
în interiorul unei neîntrerupte şi provocatoare dinamici 
a formării fiinţei omeneşti.

Cel care vede educaţia de jos, o priveşte cu deschi-
dere, cu prudenţă. Ştie cîte ceva, dar mai ştie că din 
orice experienţă se mai poate învăţa sau înţelege ceva. 
Desluşeşte relaţia intimă dintre educaţie şi învăţare. 
Profesorul o priveşte cu modestie, ştiind că nu poate 
cuprinde totul şi că nimic nu este şi nu poate fi încheiat. 
În fond, învăţăm toţi de la toţi şi ne formăm – într-un fel 
sau altul – toţi pe toţi.
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Cînd privim de jos educaţia sîntem împreună cu dis-
cipolul, în încercarea de a ne găsi – şi noi, şi el – modul 
de a ne exprima şi de a fi în lume. Participăm, sîntem în 
interiorul facerii, al formării, al devenirii. Avem puncte 
de vedere, afirmaţii, revelaţii, dar şi îndoieli, reveniri, 
limpeziri relative şi reluări periodice, cînd tensiunea 
procesului cere – pentru a nu distruge totul – o nouă 
concepţie, o nouă sinteză, o nouă întemeiere.

Aşadar, se vede bine că nu avem timp de normări, 
de reglementări, căci nu putem norma frămîntarea, 
parţialitatea, nedesăvîrşitul, fierberea. Nu putem norma 
ce nu este încheiat. Din acest unghi ştim clar doar două 
lucruri:

a. că nu există niciodată un sfîrşit, o finalizare a 
educaţiei. Ea este o permanentă erupţie, gata să-şi 
reverse lava peste gîndurile, credinţele, obişnu-
inţele şi siguranţele noastre. Ea îşi cere mereu 
concentrarea, conectarea, devotamentul, jertfa. 
lumea educaţiei este mereu în marş: încercări, 
obstacole, înfrîngeri, cuceriri, alte încercări, alte 
obstacole, alte retrageri, alte victorii ş.a.m.d.;

b. cel de-al doilea lucru pe care îl cunoaştem clar 
este cel potrivit căruia profesorul ştie că este 
mereu într-o stare de nedesăvîrşire. Şi, ştiind 
că nu este încheiat, are conştiinţa facerii sale 
permanente, pînă la sfîrşitul vieţii. Prin urmare, 
nu se poate pretinde unitate de măsură (pentru 
nimeni).

COnCLUzII şI RECOMAnDăRI
Precum am văzut, educaţia a fost şi poate fi privită 

din două unghiuri. Acestea au infuenţat şi ne influenţează 
modul cum ne formulăm idealurile, obiectivele, cum ne 
selectăm metodele de lucru, conţinuturile, cum abordăm 
proiectarea, evaluarea, comunicarea didactică, relaţiile 
cu elevii, cu părinţii acestora, cu colegii. De asemenea, 
au influenţat şi ne influenţează modul cum ne vedem pe 
noi înşine, educatorii.

Cum profesorul poate privi educaţia din ambele 
puncte de vedere, interesantă devine dinamica raportu-
rilor dintre ele. Căci sînt perioade – în cariera noastră 
de profesori – de evident dezechilibru între cele două 
fundamentale abordări. Mai precis, putem întîlni urmă-
toarele situaţii:

a. una dintre ele este aceea cînd manifestăm un 
exces de normativizare a educaţiei. Sîntem (sau 
ne credem) în poziţia celui care este îndreptăţit 
să o privească de sus, ignorînd, minimalizînd 

sau respingînd privirea ei de jos. vrem să matri-
ţăm. Credem că normarea este gestul suprem al 
educaţiei. Riscăm, astfel, să rămînem închişi în 
propriile normări, faţă de încleştările şi faţă de 
frămîntările perene ale educaţiei.

 Privită numai de sus, ea rămîne un discurs teore-
tic gol, pur formal, extrerior şi un act împovărător 
pentru elev.

b. Cealaltă situaţie este aceea cînd manifestăm un 
exces de fluidizare a educaţiei. Sîntem în poziţia 
celui care o priveşte de jos, ignorînd, minimali-
zînd sau respingînd privirea ei de sus. Sîntem 
cu totul înlăuntrul zbuciumului şi al vîrtejurilor 
educaţiei, al nesfîrşitelor sale faceri şi prefaceri. 
Riscăm, astfel, să eşuăm în nehotărîre/în indeci-
zie, ambiguitate şi confuze răvăşiri.

Privită numai de jos, ea rămîne o frămîntare în sine, 
un demers tulbure, ce se mişcă în gol, fără sens.

Reiese, aşadar, faptul că:
•	 normarea vine întotdeauna după ce am avut 

experienţa educaţiei văzută de jos. Nu putem 
cere, pretinde, norma decît după ce am trăit 
„drama”/”suferinţa” educaţiei. Este nevoie de 
un „chin” preliminar al decantărilor, al sepa-
rării – întotdeauna limitat subiectiv – a fun-
damentalului de nefundamental, a perenului 
de efemer, a ceea ce este demn de ceea ce este 
nedemn pentru om;

•	 de asemenea, reiese faptul că nu putem rămîne în 
lava incandescentă a educaţiei, fără să-i oferim 
o direcţie, un ideal, o finalitate. Din lăuntrul fră-
mîntărilor se naşte (sau renaşte) sensul şi rostul 
ei. Este necesar să privim de sus ca să vedem 
unde ne aflăm, ce-am făcut şi ce mai avem de 
făcut, ca să vedem ce nu se poate vedea de jos – în 
suflul facerii – şi ca să ştim încotro ne îndreptăm 
şi/sau ar trebui să ne îndreptăm. Aşadar, avem 
nevoie de normări parţiale, de cerinţe de moment, 
de înaintări atente, de o direcţie.

Prin urmare, fie că o priveşte de sus, fie că o priveşte 
de jos, profesorul se mişcă în lumea educaţiei. El este 
mereu la lucru, putînd avea oricînd şansa dezvăluirii 
unui adevăr (esenţial) şi/sau a delimitării unor principii, 
reguli mai mult sau mai puţin stabile, dar necesare pentru 
dezvoltarea umană. Absorbit de munca sa, profesorul va 
fi mereu vigilent să nu fie confiscat doar de una dintre 
cele două abordări fundamentale ale educaţiei, ci să dea 
fiecăreia meritata ei pondere.
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