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Imperativele vieţii, acele structurile comportamentale numite Familii Umane, 

sunt împlinite de către indivizii umani, care trăiesc în societate. Ele sunt legate de 

imperativele vieţii trăite, muncii, iubirii şi educaţiei1

 Educaţia, una dintre cele mai importante activităţi ale omenirii, se desfăşoară prin 

intermediul Organizaţiei universitare, care este numita Familie a Muncii. 

, funcţionând ca organizaţii mai mici 

sau mai mari, cu caracter comunitar – bazate pe credinţa şi speranţa apartenenţei la un 

popor, o localitate sau o ţară, fiind de natura muncii – sub formă de întreprinderi, bazate 

pe diviziune socială, create pe spiritul iubirii  - sub forma familiilor, în care se manifestă 

dragostea, respectul, preţuirea şi admiraţia şi sub denumirea de organizaţii educaţionale – 

unde se învaţă autoguvernarea umană inteligentă în societate (vezi şi fig. nr.1). 

 Organizaţia educaţională face parte dintr-un sistem educaţional a cărui forţă de 

pătrundere în programarea creierului uman2 se află în sistemul de valori pe care se 

bazează, în cea mai mare parte actele şi faptele noastre: „Unul dintre cei mai importanţi 

factori – afirma Albert Szent-Győrgyi – care decid faptele omului este sistemul său de 

valori, dintre care cele mai multe îi sunt instalate la o vârstă fragedă”3. Aceste  valori se 

învaţă şi se trăiesc numai prin cunoaşterea şi înţelegerea istoriei reale care nu este altceva 

decât „… povestea evoluţiei lente a omului, povestea felului în care s-a ridicat, de la 

nivelul animalelor al căror semen era, la poziţia sa superioară de astăzi, de pe care el 

poate aprecia frumuseţea şi cunoştinţele şi poate chibzui la situaţia la care a ajuns şi la 

ceea ce este”4

 

. 

 

 

 

                                                 
1 După aprecierile medicului german Alfred Adler, toate problemele vieţii se subordonează celor trei 
imperative „viaţa în societate, munca şi iubirea… căci întreg comportamentul nostru faţă de aceste trei 
probleme este răspunsul pe care noi îl dăm acestora în virtutea stilului nostru de viaţă”, în Sensul vieţii, 
Editura IRI, Bucureşti, 1995, p.34.  
2 În viziunea laureatului Premiului Nobel pentru Medicină, Albert Szent-Győrgyi, „Ceea ce numim 
„educaţia nu este nimic altceva decât programarea creierului într-o etapă timpurie, când mai este maleabil”, 
în Pledoarie pentru viaţă, Editura Politică, Bucureşti, 1981, p. 163. 
3 Ibid., p.164. 
4 Ibid., p. 165. 
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Sursa: Raportul de cercetare Complexitatea întregului viu. Sănătatea organizaţiei universitare, noiembrie 
2007, p.17.  
 
 Evoluţia de sens, cu discrepanţa concomitentă observată între a favoriza şi a frâna, 

a fost decisă de acele comportamente umane care au căutat şi descoperit noi cunoştinţe, 

adevăratele valori morale, etice, estetice şi spirituale prin care acestea au fost folosite 

pentru binele şi împlinirea omului. 

 Subliniind rolul decisiv pe care l-a jucat ştiinţa, cunoaşterea umană, în general, 

acelaşi laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, Albert Szent-Győrgyi sublinia: „de 

fapt, tot ceea ce avem, inclusiv viaţa însăşi, o datorăm ştiinţei şi cercetării. Dacă ar fi să 

ni se ia tot ceea ce ne-a dat cercetarea, civilizaţia s-ar prăbuşi, iar noi am rămâne goi, 

căutând din nou caverne”5

 Organizaţiile ce pregătesc tinerii pentru viaţa ce urmează să fie trăită în societate, 

pentru muncă şi pentru iubire – ca imperativele de sens ale tranziţiei prin această 

experienţă spirituală ireversibilă, reuşesc să formeze comportamentele necesare prin 

. 

                                                 
5 Ibid., p.175. 
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instituţiile care funcţionează, şi au la bază valori morale, etice şi estetice. Şi acest lucru, 

deoarece „viaţa omului nu are valoare în sine – spunea acelaşi savant. Are atâta valoare 

cât îi putem conferi, trăind fericiţi şi decenţi, dezvoltând tot ce este bun şi frumos în noi şi 

în jurul nostru. Aşadar, oamenii nu pot avea alt scop mai înalt decât să imobilizeze viaţa, 

să creeze o lume fără foamete, teamă şi boli, o lume paşnică în care să domnească 

decenţa, echitatea, bunăvoinţa, armonia şi cinstea şi să fie condusă cu înţelepciune şi 

pricepere”6

Organizaţiile universitare şi întregul sistem educaţional trebuie să realizeze unicul 

obiectiv de a ajuta fiinţa umană să-şi înnobileze viaţa trăită în societate, să-şi mărească 

forţa sa productivă, creând utilităţi pentru necesităţile ei de mai bine, să-şi dezvolte acele 

comportamente care se află la baza iubirii – ca cel mai înălţător sentiment uman.  

. 

 Plecând de la aspectul general valabil, că intelectul nu este o groapă fără fund, în 

care poţi depozita la nesfârşit, scopul organizaţiei universitare este de a hrăni spiritul, 

sufletul şi mintea oamenilor cu lucruri utile, care să le împlinească viaţa trăită în 

societate, să le sporească rodnicia muncii lor şi să le dezvolte sentimentele de admiraţie, 

preţuire şi respect pentru ceea ce este frumos şi generator de speranţă. Un astfel de 

învăţământ viu – afirma acelaşi savant umanist, Albert Szent-Győrgyi -, care satisface 

atât psihicul cât şi intelectul, îl ajută pe om să înfrunte una dintre cele mai dificile 

probleme ale sale: ce să facă cu el însuşi7

 Putem afirma că realizarea scopului unei organizaţii universitare este de a-i ajuta 

pe tineri să-şi asume cu responsabilitate şi curaj instituţiile libertăţii umane în societate, 

punând cele trei puteri omeneşti – mintea, inima şi sufletul – în sprijinul împlinirii 

imperativelor de comuniune socială şi solidaritate umană. 

. 

Observam că învăţământul de toate gradele şi, deci, şi cel produs de organizaţiile 

universitare trebuie să aibă ca unic scop al misiunii sale, şi anume formarea 

responsabilităţii umane necesare lărgirii continue a orizontului cunoaşterii şi înţelegerii 

lucrurilor care să permită oamenilor să trăiască solid pe propriile lor forţe, să se 

autoguverneze inteligent în respect pentru frumuseţea tuturor formelor de viaţă pe care le 

exprimă întregul nostru viu comun.  

                                                 
6 Ibid., p. 215.  
7 Szent – Gzorgyi,  Albert, Op.cit., pp.131-132. 
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Dar, trebuie să ţinem cont de faptul că ameninţările din lumea noastră nu provin 

din lipsa răspunsurilor la întrebările noastre, ci din utilizarea răspunsurile în scopuri 

distructive: …uneltele pot fi folosite atât pentru construcţie, cât şi pentru distrugere, 

pentru a ridica nivelul vieţii sau pentru a nimici. Cu cât mai puternică este unealta, cu atât 

poate ridica mai mult nivelul vieţii, dar cu atât mai mult poate ucide şi distruge. Noi, 

biologii, am ajuns la o admirabilă cunoaştere a felului cum lucrează nervii noştri; militarii 

au folosit cunoştinţele pentru a produce substanţe toxice neuro-paralitice. Am ajuns la o 

admirabilă cunoaştere a naturii bolilor, în special a bolilor infecţioase; militarii au folosit 

aceste cunoştinţe pentru a perfecţiona instrumentele războiului bacteriologic. Au ajuns la 

o admirabilă cunoaştere a vieţii plantelor; în baza acestor cunoştinţe, militarii au creat 

defoliatele. Am descătuşat energiile ascunse ale atomului pentru a ridica nivelul vieţii şi a 

desfiinţa munca anevoioasă; în baza acestor cunoştinţe, militarii au făcut bombe atomice 

şi cu hidrogen, putând nimici complet omenirea8

Conjunctura contradictorie şi gravă a lumii în care trăim, determină 

respiritualizarea scopului învăţământului şi, implicit, al organizaţiilor universitare din 

perspectiva integrării în exigenţele lui a responsabilităţii pentru sănătatea întregului viu 

comun şi pentru îmbunătăţirea vieţii umane prin folosirea cunoaşterii ştiinţifice şi 

experienţei acumulate. Pe drumul pentru atingerea acestui scop pe care îl anticipează 

noua misiune a organizaţiei universitare, sunt necesare credinţe profunde, în legătură cu 

ceea ce este bine şi ceea ce nu este bine să facem. Acestea se află la baza valorilor ce 

jalonează drumul educaţiei pe sensul normal şi de dorit al vieţii în societate. Valorile 

organizaţiei universitare izvorăsc din credinţa şi speranţa că educaţia pe sensul normal şi 

de dorit al vieţii este cel mai important lucru care i se poate întâmpla individului uman 

care trăieşte în societate. 

. 

 Capitalul de încredere al unei organizaţii universitare creează premisele 

manifestării comportamentelor umane şi instituţionale corespunzătoare scopului ce 

decurge din misiunea acesteia. Aceste valori pe care le exprimă capitalul de încredere a 

unei organizaţii universitare sunt lucrurile spirituale preţuite de oamenii care s-au înrolat 

sub misiunea acesteia. Când judecăm valorile unei organizaţii universitare, a celor care se 

află în determinarea scopului acesteia, asocierea lor cu credinţele noastre, trebuie să o 

                                                 
8 Ibid., p. 175. 
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înţelegem în sensul că este vorba de profunzimea credinţelor9

 Interpretare dată valorilor în acest context, este cea care ghidează 

comportamentele pe drumul către atragerea scopului: valorile sunt credinţele profunde că 

anumite calităţi sunt dezirabile. Ele definesc ceea ce este bine sau fundamental pentru 

fiecare dintre noi. El ne îndrumă alegerile şi acţiunile

, de acele lucruri în care noi 

oamenii ne simţim ca acasă, suntem noi când ştim că am respectat valorile în care credem 

şi sperăm. 

10

 Pentru ca aceste credinţe profunde în care ne simţim ca acasă să ne lumineze 

înaintarea este necesar ca ele să fie clar formulate, bine integrate în determinarea 

scopului, în filozofia misiunii cu care se contopesc definind identitatea organizaţiei

. 

11

Enunţarea valorilor în ordinea importanţei lor, decurge din logica lucrurilor care 

condiţionează, asigură şi promovează sănătatea întregului nostru viu comun. Însuşirea şi 

trăirea acestei ordini de către fiecare dascăl reprezintă garanţia că evoluţia de sens a 

organizaţiei universitare este rezultatul unei coerenţe de gândire şi acţiune care va fi 

subordonată scopului: dezvoltarea capacităţii de autoguvernare umană inteligentă 

(expresia unei personalităţi umane care a descoperit cum să înveţe, cum să fie aprinsă  

pasiunea de a învăţa mereu, ce semnificaţii are dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de 

propria-i persoană, a unor relaţii bazate pe respect faţă de cei din jur), în calitate de ţel 

suprem al tranziţiei prin viaţa umană. 

. 

Organizaţia universitară trebuie să ajute pe viitorul specialist să se cunoască pe el 

însuşi, să se apropie cât mai mult de răspunsul specific la întrebarea generală: cine eşti?, 

După conturarea obiectivului ce aparţine autoguvernării umane, organizaţia universitară 

trebuie să ajute pe viitorul specialist să se descopere pe sine şi să înţeleagă cine este ca 

organism viu, să descopere şi ceea ce i-ar place să facă, sau ceea ce i se potriveşte cel mai 

                                                 
9 După Ken, Blanchard şi Michael, O'Connor, valorile esenţiale ale oamenilor şi, implicit ale organizaţiilor 
pe care le-au creat pentru a-şi atinge scopurile se află în interiorul nostru. De aceea, „Trebuie să sondaţi în 
profunzime, să vă descoperiţi valorile interioare. Care sunt valorile esenţiale care vă îndrumă şi vă 
modelează călătoria către scopurile dvs. sau ale organizaţiei? După ce identificaţi aceste valori, urmează 
întrebarea cea mai grea: cum exprimaţi aceste valori în relaţiile de zi cu zi cu lumea din jur”, în 
Managementul şi valorile, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2003, p.24  
10 Ken, Blanchard, Jesse, Stoner, Op.cit., p.58.  
11 În opinia noastră, identitatea organizaţiei universitare este ceea ce rămâne ca definitoriu din punctul de 
vedere al scopului acesteia, chiar şi atunci când se produc schimbări permanente. Într-o asemenea perioadă, 
„oamenii sunt tentaţi să creadă că s-au schimbat până şi legile fundamentale care guvernează decenţa şi 
comportamentul uman. Dar nu este adevărat” afirmă Ken, Blanchard şi Michael, O'Connor, op. cit. p. 25. 
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bine, pentru ca, pe această bază el să poată trece la a învăţa din tainele domeniului în care 

doreşte să-şi trăiască propria experienţă de muncă. Pe fondul acestor exigenţe pe care 

trebuie să funcţioneze organizaţia universitară, care rezultă din primele trei premise ale 

autoguvernării umane inteligente, se aşează alte trei produse ale învăţării pe care le oferă 

învăţământul. 

 Este vorba de a-i învăţa pe viitorii specialişti să adopte comportamente 

proactive, bazate pe curajul de a visa şi de a risca în numele unui viitor ce serveşte 

sănătăţii întregului viu comun, să urmărească, în permanenţă excelenţa, ca măreţie a 

luptei pentru împlinire a vieţii trăite în societate şi să comunice în spiritul înaltelor 

sentimente de comuniune socială, solidaritatea umană şi iubire.     

Natura din om12 a creat homeostazia13

Tot timpul, organismul uman se află în situaţia de a lua decizii cu privire la buna 

lui funcţionare, sub conducerea creierului, dar şi a altor organe, împreună contribuind la 

exercitarea unor funcţii vitale pentru întregul viu uman. Toate aceste decizii dictate de 

exercitarea funcţiilor vitale ale organismului formează conţinutul autoguvernării umane 

inteligente. Autoguvernarea umană inteligentă este expresia şi condiţia exigenţelor ce 

decurg din imperativele vieţii umane, legate de viaţa trăită de individ în societate, de 

muncă şi de iubire ca sentiment uman ce înalţă fiinţa omenească pe culmile fericirii.  

 propriei autoguvernări, în virtutea căreia 

fiecare componentă a organismului uman îşi exercită funcţiile specifice din perspectiva 

sănătăţii viului pe care îl reprezintă. Pe măsură ce societatea pătrunde tot mai profund în 

homeostazia biologiei umane, prin educaţie şi trăirea experienţei de viaţă, organismul 

uman se conduce după reguli care sunt în concordanţă sau în neconcordanţă cu exigenţele 

evoluţiei naturii acestuia. 

Inteligenţa autoguvernării interpretată şi din perspectiva omului ca fiinţă socială, 

încercă să pună de acord biologia umană cu biologia socială, să creadă în certitudinea 

speranţei de mai bine la nivelul întregului din care face şi el parte organică.  

                                                 
12 Ideile au apărut în Academic Organisation in the service of human autogoverning, Metalurgia 
International, ISI Journal, no. 9/2008, pp.87-94. 
13 vezi Albert Szent-Győrgyi, Pledoarie pentru viaţă, Editura Politică, Bucureşti, 1981, p.135- 141.  
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Pe măsură ce revoluţia aşteptărilor14

Ţinând seama că inactivitatea nu este odihnă, că mintea fără gânduri şi curajul 

fără mişcare sunt supuse stresului prin frustrări, problema de viitor a autoguvernării 

umane o constituie să-i ajutăm pe indivizii umani să-şi dezvolte capabilităţile şi 

aptitudinile care să fie puse în slujba împlinirii vieţii prin practicarea activităţilor care 

sporesc valoarea  adăugată a muncii, a iubirii şi a traiului în societate

 va domina timpul uman, alocat imperativului 

muncii, ca urmare a sporirii rodniciei acesteia, teama de plictiseală va orienta 

autoguvernarea umană spre însuşirea artelor, filosofiei, meşteşugurilor, etc. astfel încât 

lupta împotriva plictiselii să devină la fel de importantă ca şi lupta împotriva poluării, 

suprapopulării, înarmării şi sărăciei. Astfel, legile morale şi sistemul valoric trebuie să fie 

adaptate sănătăţii întregului viu comun format din oameni, mediu, comunităţi, organizaţii, 

familii şi instituţii. 

15

Această nouă valoare adăugată este singura sursă de energie ce alimentează 

motorul bucuriei de a trăi. În numele ei trebuie să respiritualizăm educaţia de azi pentru a 

pune energia umană la temelia autoguvernării de sens a vieţii trăite în societate. „Pentru 

aceasta, sublinia Albert Szent-Györgyi, avem nevoie de un sistem educaţional bazat pe 

înţelegerea reală a valorilor morale, estetice şi spirituale

. 

16

Papa Ioan Paul al II-lea referindu-se la una dintre aceste probleme, respectiv cea a 

lipsei locului de muncă susţinea: ”aruncând ochii asupra ansamblului familiei umane, 

răspândite pe întregul pământ, nu putem să nu fim frapaţi de un fapt tulburător, de 

proporţii imense: atunci când, pe de o parte, resurse naturale imense rămân nefolosite, 

există, pe de altă parte, o mulţime de şomeri, de angajaţi inuman, mulţimi imense de 

înfometaţi. Acest fapt tinde, fără nici o îndoială, să arate că, în interiorul fiecărei 

comunităţi politice, ca şi în relaţiile dintre ele, la nivel continental şi mondial – există 

ceva ce nu funcţionează, şi exact în punctele cele mai critice şi cele mai importante din 

punct de vedere social

.                                                                                                     

17

                                                 
14 După Zygmunt Bauman, Căutarea siguranţei într-o lume nesigură, Editura Antet, Bucureşti, 2001, p. 
111. 

.           

15 După Albert Szent-Győrgyi, „Instituţiile îmbătrânesc ca şi oamenii”, în Op.cit., p. 210.  
16 Din perspectiva relaţiei om-natură, „Supravieţuirea oricărei specii depinde de priceperea ei de a se adapta 
mediului înconjurător. Asemenea tuturor celorlalte specii vii, omul a trebuit să se adapteze lumii în care s-a 
născut”. Albert Szent-Győrgyi, op.cit., p. 154. 
17 Papa Ioan Paul al II-lea, Scrisoarea enciclică, Laborem excercens, 1981, p.137, în Enciclice, Ed. ARCB, 
Bucureşti, 2008.  
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Din această perspectivă apare evident că avem nevoie de organizaţii educaţionale 

fundamental diferite faţă de ceea ce există astăzi în lume. 

Trebuie pornită o schimbare fundamentală a sistemului educaţional, de la 

necesitatea de a pune şcoala în slujba împlinirii vieţii umane, care să preţuiască 

deopotrivă atât sănătatea oamenilor cât şi pe cea a mediului, sănătatea organizaţiilor şi a 

comunităţilor, sănătatea familiilor şi a instituţiilor care descriu regulile jocului în 

societate. În miezul acestor schimbări trebuie să se afle necesitatea de a înlocui 

organizaţiile educaţionale dominatoare care ne controlează spiritual, social şi din punctul 

de vedere al dezvoltării, cu organizaţii care să funcţioneze pe bază de parteneriate între 

profesori şi elevi, între şcoală şi familie, între şcoală, familie şi comunitate. 

Walter Wink, continuând argumentaţia Rianei Eisler susţine că de circa 10.000 de 

ani organizaţiile de pe întreaga noastră planetă funcţionează ca structuri dominatoare ce 

se caracterizează printr-o distribuire inegală a resurselor şi a privilegiilor, de relaţii pe 

scară ierarhică şi de folosirea violenţei pentru menţinerea ordinii. Ele sunt sisteme în care 

cei puţini îi domină pe cei mulţi. Avem aceste sisteme reprezentate în familie, în şcoli, în 

organizaţiile religioase, la locurile de muncă şi la nivel de guverne18

 Pornind de la această constatare ce defineşte substanţa realităţii educaţiei de 

astăzi este vital să respiritualizăm uman şi instituţional organizaţiile de învăţământ. Avem 

nevoie de o viziune asupra educaţiei care să recunoască faptul că abilitatea de a ne 

controla emoţiile, de a rezolva conflictele sunt abilităţi fundamentale-abilităţi care pot şi 

trebuie să fie învăţate”

. 

19

                                                 
18 Walter Wink apud. Rosemberg, Marshall B., Op.cit., p.134.  

 (vezi fig.nr.2). 

19 Rosemberg, Marshall B., Op.cit., p.169.  
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                                               Fig.nr 2  Izvoarele respiritualizării educaţiei 
Sursa: Academic Organisation in the service of human autogoverning, Metalurgia International, no. 9/2008, p.89. 
 

Organizaţiile educaţionale existente astăzi sunt sisteme instituţionale al căror 

spirit se bazează pe oameni egoişti şi violenţi, sisteme ce trebuie transformate, astfel încât 

să fie rezultatul unui proces de conştientizare a valorilor în care oamenii înţeleg că vor să 

trăiască, în societate, să muncească şi să iubească ca părţi organice ale întregului viu 

comun. 

Prin integrarea tuturor purtătorilor de interese – profesori, studenţi, comunităţi şi 

familii – în funcţionalitatea parteneriatelor pentru educaţie se pun bazele comunităţii 

educaţionale ce oferă spre studiu cunoştinţe care sunt utile viitorilor adulţi în crearea şi 

menţinerea unei familii, a unui loc de muncă, a unui oraş sănătos, a unor instituţii 

sănătoase, care să favorizeze formarea şi dezvoltarea unui mediu prietenos. 

În acelaşi spirit, Dalai Lama, vorbind despre „etica seculară” consideră că „alături 

de educaţie care, în general are de-a face numai cu realizările academice, noi trebuie să 

dezvoltăm un mai accentuat altruism şi un simţ al înţelegerii şi al responsabilităţii faţă de 

ceilalţi în minţile generaţiei tinere care studiază în diferite instituţii. Acest lucru se poate 

face şi fără a fi implicată religia. Se poate numi „etica seculară”, căci este vorba de 

calităţi umane esenţiale, cum sunt bunătatea, compasiunea, sinceritatea şi onestitatea20

Trebuie creată o nouă cultură, care prin Respiritualizarea educaţiei să ne ajute să 

înţelegem că cea mai bună competiţie din perspectiva împlinirii vieţii este cu tine însuţi şi 

. 

                                                 
20 Dalai Lama apud. Rosemberg, Marshall B., Op.cit., pp.119-120.  
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nu cu alţii, formându-ţi un mod propriu de a-ţi autoguverna viaţa pe care ai primit-o în 

dar pentru fiecare etapă pe care o parcurge biologia umană. 

Această schimbare radicală a sistemului educaţional presupune să evaluăm modul 

în care se desfăşoară relaţiile dintre profesori şi studenţi, dar şi cele dintre studenţi şi ceea 

ce învaţă ei. 

Totodată, evaluarea organizaţiei universitare trebuie să permită cunoaşterea 

modului în care studenţii învaţă să gândească independent, să găsească un sens în ceea ce 

învaţă şi cum să muncească şi să trăiască împreună în societate. 

Autoguvernarea umană – ca răspuns la întrebarea ce să facem cu viaţa pe care o 

primim în dar, cum să o împlinim în cât mai multe văzduhuri, trăind fericiţi în societate, 

muncind în respect pentru calitatea lucrului bine făcut, obţinând veniturile şi satisfacţia 

necesare, câştigând pe merit iubirea aproapelui – ca cel mai înălţător sentiment uman ce 

ne transformă din omul animal în omul uman – este produsul educaţiei. Din această 

perspectivă a tranziţiei prin viaţă, ca fiinţe vii ce trăim o experienţă spirituală unică şi 

ireversibilă, autoguvernarea umană are în procesele de heterostazie21

„Diferenţa esenţială între homeostazie şi heterostazie – spune Hans Selye, este că 

în primul caz se menţine  pe cale filozofică starea normală de echilibru, pe când în 

celălalt loc <<comutarea>> sistemului de reglare a rezistenţei la un nivel superior se face 

cu ajutorul intervenţiei externe artificiale”

, de intervenţie din 

afară în interiorul fiinţei umane perspectiva funcţiei sociale a educaţiei care pune accentul 

pe conştienţa valorilor,  pe cunoaşterea lucrurilor şi pe înţelegerea cauzelor evoluţiilor de 

sens sau de contrasens ce însoţesc tranziţia noastră prin viaţă. 

22

Educaţia este cea care trezeşte conştienţa competiţiei nu numai cu tine însuţi ci şi 

cu alţii, introducând acel feedback necesar care apreciază prin autoevaluare dar şi prin 

evaluare specializată din ambele forme de măsurare cantitativă rezultând sensul sau 

contrasensul evoluţiei noastre comune (vezi Fig.nr. 3). 

. 

 

 

 

                                                 
21 După Hans Selye, „Cele două căi posibile ale supravieţuirii sunt lupta şi adaptarea. De cele mai multe ori 
adaptarea este mai eficace”, în Op. cit., p. 330 
22 Selye, Hans, Op.cit., p.324. 
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                                                   Fig.nr. 3 Forme de evaluare 
Sursa: Academic Organisation in the service of human autogoverning, Metalurgia International, no. 9/2008, p.91. 
 
 
Educaţia, de fapt, urmăreşte să ne apropiem tot mai mult de cauzalitatea vieţii pe 

care o avem de trăit, de raţionalitatea comportamentelor noastre în lupta cu energia 

umană disponibilă, limitată pentru tranziţia prin viaţa şi de certitudinea credinţei în 

speranţa ca orizont normal şi de dorit pe care scrie „se poate.” 

În timp ce autoevaluarea este expresia competenţei cu tine însuţi, ca cea mai pură 

competiţie din punctul de vedere al progresului ca umanitate, evaluarea exogenă a 

organizaţiei universitare priveşte deja competiţia ca pe o luptă pentru dominaţie, deoarece 

aceasta este formă de apreciere ce rezultă din competiţia cu alte forme de organizaţii 

educaţionale. Pentru ca această formă de evaluare a organizaţiei educaţionale să nu 

introducă elemente care ar putea transforma dominaţia educaţională în factor de câştig 

sau pierdere, propunem drept criterii exigenţe naturale, social-umane morale şi ştiinţifice, 

de raţionalitate şi speranţă din însumarea cărora să rezulte punerea educaţiei în slujba 

împlinirii vieţii trăite în respect pentru sănătatea întregului viu comun, format din oameni, 

comunităţi, organizaţii, familii, instituţii şi mediul natural. (vezi şi fig. nr.4). 
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Fig. nr.4  Evaluarea exogenă 
 
 
 
Sursa: Academic Organisation in the service of human autogoverning, Metalurgia International, no. 9/2008, p.92. 

Fig nr.4 
 
Prin modul în care se realizează autoevaluarea organizaţiei educaţionale, ca şi 

evaluarea sistemului educaţional în ansamblu se pun bazele respiritualizării acestui 

proces social-uman folosind cuceririle revoluţiei aşteptărilor ca mijloace produse de om 

în folosul său ca umanitate.  

În calitate de întreg funcţional viu, organizaţia educaţională are intrări, 

transformări şi ieşiri cu care interacţionează în spaţiul şi timpul coexistenţei şi succesiunii 

formând reţeaua educaţională ce pătrunde sub forma comportamentelor umane în toate 

componentele întregului viu. Acţionând asupra lor se pot realiza la nivelul fiecărei 

organizaţii educaţionale convergenţe reale între purtătorii de interese ai parteneriatului 

pentru educaţie care jalonează şi direcţionează strategii şi programe educaţionale din 

perspectiva împlinirii vieţii umane.  

Plecând de la aceste concepte teoretice am încercat să le transpunem în realitate 

prin intermediul unei cercetări aplicate pe un lot de purtători de interese educaţionale, în 

vederea fundamentării Indicelui Agregat al Sănătăţii Universitare (IASU). 

 


