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CUVÂNT ÎNAINTE
sau 

DESPRE VALOAREA ACESTEI C~R|I...

Ne afl`m în fa\a uneia dintre acele c`r\i importante ]i
surprinz`toare care îmbog`\esc panorama ]tiin\ific` ]i pedagogic` –
important` pentru c` se apleac` asupra educa\iei copiilor no]tri ]i
surprinz`toare deoarece valorific` o nou` metod` prin care îi putem
educa. O autentic` bucurie pentru orice editor, deoarece îi permite
acestuia s` î]i duc` la îndeplinire „sfânta“ misiune de a satisface
curiozitatea celor care se ocup` de acest domeniu, a speciali]tilor ]i
a tuturor celor interesa\i. Conform Dic\ionarului explicativ român, o
metod` este un procedeu ]tiin\ific respectat cu rigurozitate pentru a
se ajunge la adev`r ]i pentru a-l transmite mai departe. A]adar, o
metod` este ]i ceea ce ne dezv`luie autoarele acestei c`r\i, autoare
care, folosindu-]i cuno]tin\ele ]i experien\a, arat` cum îi putem
educa pe cei mici prin intermediul inovatorului sistem pedagogic pe
care l-au proiectat ]i l-au dezvoltat, sistem care a primit numele de
metod` a consecin\elor naturale ]i func\ionale.

Familia contemporan` tr`ie]te în vâltoarea istoriei. Singura
metod` prin care se pot evita situa\iile similare aceleia descrise de
Liviu Rosales în poemul s`u este dat` deopotriv` de responsabi-
litatea p`rin\ilor ]i de aten\ia acestora la educa\ia propriilor copii.

A]a am tr`it,
cu o vag` pruden\` de c`lu\ de carton din baie,
]tiind c` niciodat` nu m-am în]elat cu nimic,
cu excep\ia lucrurilor pe care le iubeam cel mai mult.*
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Exist` ceva mai important decât copiii, exist` fiin\e pe care s`
le iubim mai mult? Merit` s` avem succes în toate celelalte domenii
]i s` e]u`m în cel esen\ial? Educa\ia copiilor trebuie s` fie o
prioritate absolut` pentru p`rin\ii din zilele noastre, p`rin\i care, în
multe cazuri, au o bun` situa\ie economic` ]i profesional`, dar care
au caren\e în rela\ia cu cei mici ]i în demersurile educative de care
ace]tia vor avea parte. Recunosc c`, parcurgând cartea ]i l`sându-m`
purtat de zdrobitoarea logic` a procedeelor prezentate, m-am v`zut
descris de mii de ori în exemplele gre]ite de comportament. Ar fi
fost splendid s` fi avut ]ansa de a o citi mai de mult. Nu exist`
îndoial` c` a] fi ac\ionat de o manier` mai potrivit` în multe dintre
situa\iile care îmi trec prin minte acum ]i c`rora le-am g`sit o
rezolvare atât de gre]it`...

Exist` legi universale ale comportamentului. Ambi\iosul
obiectiv pe care ]i-l propune aceast` carte const` în a ni le dezv`lui
]i a ne înv`\a s` le utiliz`m spre binele copiilor no]tri. Prima ]i cea
mai important` dintre aceste legi este cea a consecin\elor naturale.
Dac` ating un fier de c`lcat încins, consecin\a este c` m` ard. Voi
încerca s` nu mai repet niciodat` acest gest. De obicei, fiecare
ac\iune î]i are propriile sale consecin\e. În cazul în care au o rela\ie
direct` cu ac\iunea care le-a provocat, le vom numi consecin\e
naturale. Dac` este vorba despre ni]te consecin\e nefaste, vom
încerca s` nu repet`m ac\iunile cu pricina, în vreme ce atunci când
avem de-a face cu anumite consecin\e care ne ofer` satisfac\ie, vom
fi motiva\i s` repet`m ac\iunea care ne-a produs pl`cerea respectiv`.
Consecin\ele func\ionale nu sunt un efect natural al ac\iunii, ci
reprezint` rodul faptelor p`rin\ilor ]i educatorilor – de exemplu,
lauda. Autoarele explic` diferen\ele dintre caracterul consecin\elor
naturale ]i cel al consecin\elor func\ionale, dar ]i felul în care le
putem folosi de o manier` inteligent`, atr`gându-ne aten\ia asupra
gre]elilor frecvent întâlnite în abordarea lor ]i a utiliz`rilor
inadecvate.

Autoarele nu se limiteaz` la o simpl` teoretizare legat` de
acest domeniu. Au studiat ]i au experimentat practicile în mediul lor
familial ]i profesional, verificând dac` tezele ]i principiile
descoperite sunt conforme cu realitatea. Datorit` acestei minu\ioase
munci prezenta lucrare se bazeaz` pe numeroase exemple reale care
ilustreaz` diferitele situa\ii ]i principii expuse. Metoda este
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îmbog`\it` prin exerci\ii adecvate care analizeaz` diversele
comportamente ale copiilor ]i studiaz` posibila aplicare a
consecin\elor. Aceste tabele ]i exerci\ii ne ofer` o mult mai larg`
perspectiv`, înlesnindu-ne într-un mod extraordinar în\elegerea
proceselor ]i logicii aplic`rii lor.

Dep`]ind nivelul pur teoretic al metodei consecin\elor
naturale ]i func\ionale, meritul acestei c`r\i este acela de a ne ar`ta
]i de a ne înv`\a posibilit`\ile de aplicare. }i o face de o manier`
simpl`, dar riguroas`. Pentru ca o metod` s` fie valid`, trebuie s`
existe anumite principii teoretice, un protocol al ac\iunilor ]i câteva
proceduri bine stabilite, a c`ror utilizare s` permit` concretizarea
scopurilor urm`rite. Pa]ii metodei corespund modelului clasic. Mai
întâi vom observa ]i vom analiza, apoi vom pune sub semnul
întreb`rii ]i vom reflecta, iar în cele din urm`, vom ac\iona ]i vom
aborda situa\iile de care ne vom lovi în func\ie de circumstan\ele
date. Evaluarea rezultatelor va reprezenta ultima piatr` de hotar a
procedeului.

În prima sa parte, cartea analizeaz` consecin\ele naturale ale
ac\iunilor, pentru ca în cea de-a doua parte s` se aplece asupra
principiilor de baz` ale educa\iei ]i asupra regulilor sale de aur:
respect, sinceritate, responsabilitate, dreptate ]i libertate. F`r` niciun
fel de îndoial`, dup` lectura acestei c`r\i ve\i putea r`spunde la
întrebarea-cheie a metodei: care sunt cele mai adecvate consecin\e
ale principiilor care definesc forma noastr` personal` de educa\ie?

Le adresez autoarelor cele mai sincere felicit`ri – eforturile lor
]i curajul de care au dat dovad`, p`r`sind canoanele clasice ]i
eviden\iind neîncetat lucruri inovatoare, reprezint` tr`s`turile unor
persoane clarv`z`toare ]i îndr`zne\e.

Manuel Pimentel Siles
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C A P I T O L U L 1  

CONSECIN|ELE

E xist` legi universale ale comportamentului care ne pot ajuta s`
intuim ceea ce vor face copiii. Atunci când ac\iunile sunt

urmate de consecin\e pl`cute, suntem dornici s` le repet`m, îns`
atunci când efectele sunt dezagreabile, avem tendin\a de a renun\a la
realizarea lor. Esen\ial este s` în\elegem c` ceea ce a condus la
implementarea unui anumit tip de comportament este întocmai
consecin\a demonstrat` ini\ial, aceasta determinând de fapt natura
alegerii ulterioare.

Adela este o feti\` lini]tit` ]i natural` în orice loc ar
merge. Atitudinea fa\` de p`rin\ii s`i este limpede, pozitiv` ]i
arareori sfid`toare sau rebel`. Dorin\ele ei ]i modul prin care
dore]te s` le îndeplineasc` sunt foarte clare, dar, în ciuda
acestor lucruri, atunci când vrea cu adev`rat ceva, situa\ia nu
devine deloc tensionat`. Noroc sau educa\ie?

Adela, asemenea oric`rui alt copil, are gusturi personale.
Îi place s` se joace în parc pân` târziu, s` cumpere dulciuri
atunci când î]i înso\e]te mama la centrul comercial, s` pun`
mâna pe obiectele care i se par ie]ite din comun în casele
prietenilor ei etc. Ceea ce o face s` fie deosebit` este maniera
în care î]i atinge obiectivele. La început s-a smiorc`it pentru
a r`mâne cu prietenii în parc dup` l`sarea serii, dar, oricât de
mult a insistat, nu i-a folosit la nimic, fiindc` mama consta-
tase c` venise ora cinei ]i nu a fost dispus` s` cedeze
rug`min\ilor feti\ei.

De câteva ori, aflându-se în centrul comercial, a ajuns s`
trop`ie puternic din picioare, dorind s` cumpere o pung` de
caramele, dar în bugetul casei nu era loc pentru capriciile
individuale.
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A spart un borc`na] în casa Mariei, una dintre cele mai
bune prietene ale mamei sale, dar timpul în care a fost nevoit`
s` fac` economii pentru a-i cump`ra alt borc`na] i-a fost de
folos, în viitor reu]ind s`-]i st`pâneasc` cu succes dorin\a de
a transforma orice obiect nou ]i str`in într-o juc`rie.

Nu se pune problema ca Adela s` se fi n`scut cu îndeajuns de
mult` st`pânire de sine sau cu o mare capacitate de toleran\` la
frustrare. Mai degrab` se poate spune c` a înv`\at faptul c` în via\`
exist` unele reguli ]i anumite consecin\e clare pe care p`rin\ii le
aplic` zi de zi ]i pe care ]i ea, încetul cu încetul, le-a folosit în
diferitele medii în care tr`ie]te.

Înv`\`m s` devenim oameni, s` ne ghid`m dup` principii,
având capacitatea de a ne controla comportamentul spre propriul
nostru beneficiu. F`r` niciun fel de îndoial`, putem înv`\a s` lu`m
decizii legate de modul în care dorim s` fim ]i s` ne control`m
comportamentul, chiar dac` avem din na]tere o anumit` predispo-
zi\ie spre un tip de atitudine mai intempestiv.
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1.1. CONSECIN|E NATURALE

Orice ac\iune produce o modificare asupra mediului
înconjur`tor. Aceast` modificare este ceea ce numim consecin\`.
Consecin\a va fi natural` atunci când va p`stra o rela\ie direct` cu
comportamentul care o provoac`. Am putea spune c` este vorba
despre un rezultat „natural“ al comportamentului.

Prin urmare, vom denumi „consecin\e naturale“ acele
consecin\e care sunt direct legate de comportament.

Consecin\a natural` a „sp`l`rii pe din\i“ este faptul c` ne
sim\im gura împrosp`tat`. Cu toate acestea, faptul c` cineva te laud`
pentru c` te speli pe din\i nu este o consecin\` natural`.

A pune mâna pe aragaz când este încins are drept consecin\`
natural` „frigerea“ degetelor. Nu vom uita niciodat` senza\ia
provocat` de situa\ia respectiv` ]i, ca rezultat, este suficient s`
vedem aragazul pentru a avea grij` s` nu mai repet`m experien\a.

Ac\iunea de a mânca atunci când începem s` avem senza\ia de
stomac gol ]i s` adulmec`m din n`ri în clipa în care sim\im miros de
mâncare are o consecin\` natural` intern` care const` în satisfacerea
poftei de mâncare.

De asemenea, dialogul are o consecin\` natural` care const` în
controlul mediului înconjur`tor prin intermediul repertoriului
verbal. Rostim „d`-mi ap`“, iar persoana care ne aude ne satisface
nevoia respectiv`.

Frigul este consecin\a natural` a faptului c` nu ne-am îmbr`cat
cu haina adecvat` înainte de a ie]i din cas`.

Consecin\a natural` a lipsei de somn este iritabilitatea.
Neluând în considerare acest lucru, p`rin\ii pot ajunge s` caute
metode de genul \inutului copiilor în bra\e pentru a-i adormi,
gâdilatului sau leg`natului lor constant… ac\iuni departe de a fi
consecin\e naturale.

Consecin\a natural` a jocului împreun` cu fra\ii sau surorile
este distrac\ia.

Consecin\a natural` a sp`latului pe mâini este senza\ia pl`cut`
de cur`\enie pe care aceast` ac\iune o provoac`.

Dac` nu ne ungem cu crem` înainte de a sta la soare, vom ob\ine
drept consecin\` natural` o arsur` care ne va provoca usturimi ]i dureri.
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Exemplele Ginei

Din clipa în care am p`truns în lumea consecin\elor naturale
am putut observa ]i înv`\a valoarea ]i puterea acestora în
educa\ia copiilor. În cele ce urmeaz` v` voi explica situa\ia
noastr` familial`:

În casa noastr` tr`iesc patru persoane: doi so\i, un fiu
de 7 ani ]i altul de 4 ani. Înc` de când b`iatul cel mare
începuse s` fac` primii pa]i, am încercat s` îi oferim ]ansa de
a c`p`ta responsabilitate fa\` de sarcinile potrivite pentru
vârsta lui, explicându-i, pe de alt` parte, care era comporta-
mentul la care ne a]teptam din partea lui. În acela]i timp, ni
s-a p`rut fundamental s` ascult`m ceea ce dore]te s` ne
transmit` ]i s` observ`m manifest`rile lui cotidiene (la baie,
la joac`, în rela\iile cu prietenii, cu familia, la mas`…).

De asemenea, exist` un aspect care pentru mine a fost
surprinz`tor ]i deosebit de satisf`c`tor. Ionu\ îi împ`rt`]e]te
experien\ele sale în ceea ce prive]te consecin\ele naturale
fr`\iorului s`u, explicându-i cu foarte mare naturale\e ce se
va petrece dac` va ac\iona de o anumit` manier`. S`
parcurgem câteva dintre exemplele pe care le-am observat în
propria noastr` cas`:

Ionu\ avea doi ani ]i jum`tate. Într-o sear` de vineri,
când am fost s` îl iau de la cre]`, educatoarea mi-a spus c`
refuzase s` î]i m`nânce por\ia de linte (el mânca întotdeauna
tot din farfurie). Deoarece nu se atinsese de linte, nu i se
d`duse nici felul al doilea, nici desertul.

Când l-am întrebat de ce nu mâncase lintea, mi-a
r`spuns: Pentru c` nu îmi place. I-am cerut educatoarei s` îmi
aduc` un borc`na] cu mâncare de linte ]i am plecat acas`,
deoarece con\inutul acelui borc`na] urma s` reprezinte cina
lui Ionu\. I-am explicat c` mâncarea nu se arunc` niciodat` ]i
c`, dac` nu îi pl`cea gustul, nu era nevoie decât s` încerce s`
înghit` dou` linguri micu\e de linte pentru a se obi]nui cu
aroma (doar de gust). Nu am avut noroc, a]a c` am pus
borc`na]ul deoparte. }ti\i ce aveam preg`tit pentru gustarea
de dinainte de culcare, nu-i a]a? Linte! Dar norocul nu a fost
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