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Formarea potenţialelor copiilor 
Pedagogia modernă este din ce în ce mai influenţată de cercetările neuro-fiziologice recente ce dau rezultate remarcabile 

pentru optimizarea acţiunilor în favoarea  copiilor pentru a-şi dezvolta potenţialele. Conform acestor cercetări se poate 

stabili calitativ faptul că dezvoltarea creierului la copii se face în conformitate cu presiunea informaţională a mediului 

ambient care provoacă utilizarea selectivă a potenţialului cerebral.  

În acest sens formarea reţelelor neuronale care creează cadrul specific de formare a abilităţilor este direct dependentă de 

informaţia externă socială. Mecanismele de copiere ce acţionează la copilul de vârstă foarte mică şi mică impulsionează 

formarea de reţele neuronale pentru neuronii care au specificitate în direcţia adaptării evolutive la acel tip de informaţie. 

Partea realmente dramatică este că neuronii neutilizaţi dispar în cazul neutilizării. Astfel în primul an de viaţă copilul pierde 

aproximativ jumătate din neuronii cu care s-a născut, pe cei care nu au fost întrebuinţaţi în mecanismele de copiere socială. 

Acest mecanism paradoxal face ca mecanismele culturale să devină un factor modelator permanent al personalităţii şi 

abilităţilor copiilor. Dacă în primele luni de viaţă copilul ascultă muzică complexă, calmă, profundă şi polifonică, mai târziu 

acesta va dezvolta caracteristici de personalitate induse de muzică pe care a ascultat-o precum: inteligenţa complexă, 

personalitate echilibrată, maturitatea în aprecierea situaţiilor, toleranţa la diversitate şi la ambiguitatea relaţionărilor 

multiple. Dacă informaţia motrică şi senzitivă este complexă şi diversă copilul va dezvolta ulterior capacitatea de a remarca 

detalii fine şi similarităţi comportamentale. În caz contrar, puterea de observaţie va fi scăzută, ceea ce-i va afecta abilităţile 

intelectuale sau capacitatea de coordonare in timpul activităţilor zilnice. Informaţia senzorială primară induce întărirea 

reţelelor neuronale în curs de formare în aşa fel încât la vârste mici dă amprenta de neşters a personalităţii. Dat fiind că 

aceste caracterstici induse de cultura familială şi socială se imprimă la vârste la care nu sunt încă formate mecanismele 

logicii analitice verticale sau laterale, copilul va lua experienţa iniţială ca pe un set de axiome pe care le va respecta toată 

viaţa, fără să le judece.  

Întregul ansamblu de amprentare culturală este de un dramatism extrem din cauza faptului că tot ce nu este folosit in 

dezvoltarea personalităţii este distrus ca inutil şi foarte greu mai poate fi recuperat parţial mai târziu. Din această cauză, 

copiii la vârsta şcolară au o foarte mare diversitate tipologică corespunzătoare unei mari diversităţi de stiluri de învăţare. 

Dacă nu sunt respectate stilurile de învăţare de către educator, învăţător, profesor, aceasta conduce la încetinirea 

funcţionării reţelelor neuronale formate iniţial, implicit la sacrificarea acestora şi la o descreştere a potenţialului intelectual 

şi de dezvoltare a abilităţilor mentale a copiilor. 

Pe de altă parte, tot cercetările de neuro-fiziologice arată că în cazul în care copilul sau chiar adultul este auto-motivat să 
înveţe ceva nou şi interesant, reţeaua neronală se poate reface prin adăugarea de noi neuroni obţinuţi din celule stem ce 
migrează către zona de maximă solicitare. Astfel, pasiunea, bucuria descoperirii noului, aventura cunoaşterii şi libertatea 
spargerii graniţelor cunoaşterii practicate în şcoală sau individual de către un copil duce la o extraordinară revitalizare a 
abilităţilor acestuia şi la o creştere puternică a nivelului de potenţial mental. Aceste două rezultate arată că influenţa unor 
informaţii vii, interesante pasionante şi a unui stil de lucru cald, apropiat, activ şi dinamic, novativ şi necesar în care 
feedback-ul cu copiii este permanent şi pe plan de comunicare directă naturală de poziţii  ierarhice, duce la o extraordinară 
creştere a performanţelor elevilor, iniţial posibil sub-utilizaţi sau greşit orientaţi, conştienţi de propriile limite sau plini de 
complexe de inferioritate, corespunzătoare de altfel stării reale a matricii neuronale proprii ce a fost puternic traumatizată 
în timp prin şocuri emoţionale sub aspectul lansării  noului prin introducerea artificială a unor caracteristici ce nu 
corespundeau procesului natural de dezvoltare specific vârstei lor şi mai ales printr-o impunere forţată a unor şabloane de 
gândire ce erau contradictorii nevoilor lor de dezvoltare a personalităţii.  
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