Mi-am stricat
media la istorie,
iar acum ai o medie
mai mare decât
mine.

Parcă spuneai
că ţi-ai făcut fiţuici.
Cum de ai ştiut atât
de bine lecţia?

Nu te cred!
M-ai minţit!
Nu mai eşti
prietenul
meu!...

Cu ajutorul
fiţuicilor ai
luat 10?
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Totdeauna
te-am sfătuit să înveţi,
să nu alergi după note.
Astfel, pentru examene
vei fi din timp
pregătit.

Pentru ce învăţ?

Mihai,
o să ai ocazia să-ţi
îndrepţi media!

Da, am făcut,
dar citind şi scriind,
am reţinut lecţia şi nu
am mai avut nevoie
de ele.
Am învăţat
totdeauna, nu
ştiu de ce este
supărat...

Mihai,
stai să-ţi
explic...

Nu, m-a
ascultat şi am
luat 10. Le-am
făcut, dar îmi
pare rău...

Acţiunea de a învăţa poate fi un chin, o rutină, o
bucurie sau chiar o pasiune – depinde de motivul
pentru care faci acest lucru. Normal ar fi ca înainte de
începutul fiecărui an şcolar sau chiar al fiecărei zile de
şcoală, să ne răspundem corect la întrebările: „Pentru
ce trebuie să merg la şcoală?”, „Pentru ce trebuie să
învăţ?”.
Învăţarea conştientă, benevolă, cu scop anume este specifică
doar omului. Aşadar, învăţ pentru că sunt chemat spre cunoaştere,
învăţ pentru că am această capacitate sădită în suflet şi ea trebuie
dezvoltată spre folosul meu şi al semenilor mei. Nu pot să cunosc
dacă nu învăţ, dacă nu citesc, iar necunoaşterea înseamnă o
întunecime a minţii, care te împiedică să întrevezi frumuseţea şi
scopul lumii, al vieţii tale pământeşti. Însăşi viaţa veşnică presupune
cunoaştere: „Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine,
singurul Dumnezeu adevărat...” (Ioan 17,3). Pe lângă acestea, a
învăţa înseamnă a munci, a lucra după nivelul şi puterile tale.
„Roagă-te şi munceşte!” – ne îndeamnă stăruitor Sfinţii Părinţi ai
Bisericii; „dacă cineva nu vrea să lucreze, acela nici să nu mănânce” –
ne învaţă Sfânta Scriptură (II Tesaloniceni 3,10). Copilul care se
leneveşte să înveţe, adică să-şi facă datoria, să se gândească ce-ar fi
dacă părinţii lui s-ar lenevi să mai meargă la serviciu, dacă mama s-ar
lenevi să mai facă mâncare, să spele, să calce, să cumpere cele
necesare?
Cititul, învăţatul, scrierea temelor reprezintă munca fiecărui
copil de vârstă şcolară, iar această muncă îi dezvoltă capacităţile
intelectuale şi spirituale, îl ajută să devină organizat, responsabil,
capabil să desfăşoare mai târziu o muncă potrivită cu darurile pe care
le-a primit de la Dumnezeu. Prin urmare, nu învăţ pentru notă, ci
învăţ pentru mine şi pentru viaţă. Învăţ ca să fiu cult, civilizat,
înţelept. Învăţ pentru ca să mă dezvolt, să mă realizez, să-mi găsesc
menirea, adică locul potrivit în această lume şi de la locul potrivit să
pot contribui cu darul muncii mele la binele întregii lumi, din care şi
eu fac parte.

Prof. Irina Buta, Suceava
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