
HANDICAPUL NU ESTE O SCUZĂ DE A NU ÎNVĂȚA….. 
 

Abilitatea de a asimila, de a învăța este printre cele mai prețioase pe care 
le deținem la nivelul creierului, unii ar numi-o plasticitate/adaptabilitate. Cu 
ajutorul ei evoluăm continuu ca indivizi și ca specie. Procesul de învățare este 
permanent, nu se termină odată cu liceul sau la unii cu facultatea tot timpul 
învăţăm ceva, chiar dacă de cele mai multe ori o facem fără nici un efort 
conștient.  
De când ne naștem începe învățarea, de la primul contact cu această lume 
învăţăm să vorbim, învăţăm să mergem, să alergăm, să ne jucăm, să inter-
relaţionăm cu ceilalţi, să mâncăm, să ne îmbrăcăm, să scriem, să citim, să 
gândim.  
Când suntem mici învățarea „se întâmplă”, învăţăm de la tot ce este în jurul 
nostru, învăţăm pe baza principiului eroare-încercare.  
Vine şcoală unde învățăm într-un cadru formal şi bine organizat, unde se ştie 
exact ce trebuie să înveţi. Aici învăţarea este un proces obligatoriu, predictibil, 
cu un sistem de recompense bine stabilit. În cei 12 ani de școală formală 
învățăm cadrul formal de cultură generală pentru a ne adapta societății actuale. 
Urmează facultatea unde ne specializăm, tot o formă de învățare dar mult mai 
specifică. 
Urmează angajarea, contactul cu realitatea, considerând că ai învăţat tot ce 
trebuie pentru a te descurca în profesie și în viaţă. Şi de cele mai multe ori avem 
impresia că odată ieşiţi din şcoală „învăţarea” a luat sfârşit şi de aici înainte doar 
trebuie să punem în practică ce am învăţat. Dar descoperim că lucrurile în 
realitate sunt mai mult sau mai puțin conforme cu teoriile învățate, apare dorința 
de „a face lucrurile ca la carte”, ne străduim, ne zbatem. Și în cele din urmă ori 
ne dăm bătuți și spunem „nu-i de noi”, ori devenim rigizi în gândire și 
comportament pentru a susține „cartea”. Dacă am fi un pic sinceri am vedea că 
de-a lungul timpului teoriile s-au adaptat oamenilor și nu invers așa cum credem. 
Din școală primim educația conform căreia pentru orice problemă există doar 
un singur răspuns corect. Dar asta este valabil doar pentru problemele clar 
definite din științele exacte. Dar viața îți oferă o mulțime de situații ambigue, 
incerte, care nu au doar o singură soluție corectă, iar pentru a o rezolva trebuie 
să iei o decizie chiar și atunci când nu întrezărești claritatea, certitudinea 
corectitudinii deciziei luate, pe care creierul nostru o cere. 
Trebuie să găsim noi modalități de a face faţă şi de a rezolva anumite probleme, 
altfel spus trebuie să învățăm din nou. Tot timpul suntem supuși învățării. Oricât 
de mult dorim să construim societatea perfectă, ideală, predictibilă, care să ne 
protejeze de ambiguitățile angoasante ale vieții, nu a devenit nici acum un cadru 
bine organizat, predictibil, cu probleme bine definite şi răspunsuri imediate.  
Viaţa a fost mai tot timpul definită de diferiți filozofi o „școală” în care mereu 
trebuie să înveţi, să te perfecționezi, care te poate pune față în față cu o nouă 
lecţie, pentru care nu eşti pregătit, pentru care nu ai un răspuns. Am putea 
spune că rolul primordial al școlii ar fi acela de a ne învăța că toată viața 
învățăm. 



Mereu învăţăm câte ceva. Învăţăm să conducem o maşină nouă, să folosim un  
calculator sau telefon nou, facem cursuri diferite.  
De multe ori se întâmplă să te confrunţi cu o problemă, un eveniment neplăcut 
de viaţă, şi îţi dai seama că toate cunoştinţele acumulate nu te ajută la nimic, nu 
te ajută să găseşti o soluţie, și ești forțat să  rezolvi problema respectivă orbește.  
Şi atunci ori evităm, abandonăm, renunţăm,  sau facem alegeri impulsive sau 
nu alegem deloc, aşteptăm să treacă fără să facem nimic.  
Dar și asta este tot învățare. Iar pentru a învăţa trebuie să te confrunţi cu ele, să 
participi şi să înveţi, pentru a fi mai bine pregătit pentru data viitoare.  
Altfel ne ratăm singuri  şansa de a creşte, de a ne dezvolta ca om. 
 
….la mai multă învățătură!!!! 
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