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Au trecut mai mult de 30 de ani de când legea italiană  a acordat copiilor cu deficienţe 
dreptul de a frecventa şcoala “pentru toţi”. 

În  aceşti  ani  cercetările  şi  acţiunile  ulterioare  de  punere  în  aplicare  a  proceselor  de 
integrare/incluziune m-au orientat spre anumite modificări de bază ale acelor competenţe 
şi cunoştinţe la care am raportat acţiuni specifice de intervenţie. 

De-a  lungul  anilor  referinţele  pe  care  le  propuneau treptat  cercetările  au  condus  la  o 
abordare din perspectiva Pedagogiei Speciale. Cu privire la acest subiect, mi-am asumat o 
responsabilitate  atât  culturală  cât  şi  ştinţifică,  dat  fiind  faptul  că  predau  Pedagogia 
Specială la Universitatea din Bologna. 

Cerinţele şi particularităţile care au determinat perspective inovative în intervenţiile mele 
în domeniul educaţiei şi al didacticii merg dincolo de anumite handicapuri şi orientează 
proiectele didactico-educative spre un mod de învaţare şi predare care propune emoţia de a 
cunoaşte şi dorinţa de a exista. 

În această scurtă reflecţie, referindu-mă în special la viaţa şi la traseele şcolare ale copiilor 
cu nevoi speciale care au făcut uz de noua condiţie (integrarea şcolară)  datorită  căreia 
trăiesc, relaţionează, învaţă în şcoala “pentru toţi”, aş vrea să subliniez schimbările majore 
pe care integrarea le-a realizat şi continuă să le realizeze. 

Modificările calitative au fost realizate prin participarea riguroasă a acelor specialişti, care, 
în domeniul educaţiei, al psihologiei, al medicinei, dar şi datorită contribuţiei părinţilor, a 
persoanelor cu sau fără handicap, au ştiut să realizeze un dialog ce are ca obiect depăşirea 
problemei, respectul faţă  de diversitate, faţă  de identitatea fiecăruia şi  faţă  de diversele 
inteligenţe (Pedagogia Specială). 

Experienţele de integrare într-o şcoală “pentru toţi” a copiilor, adolescenţilor şi tinerilor 
din Italia, care înainte de anii 1970 erau incluşi în şcoli speciale (în acei ani legea prevedea 
trasee  separate  pentru  acele  persoane  definite  ca  “handicapate”),  au  produs  profunde 
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transformări în Pedagogia Specială care are responsabilitatea academică şi ştiinţifică de a 
găsi răspunsuri la nevoile educative ale persoanelor cu deficit. 

Particularitatea Pedagogiei Speciale în raport cu Pedagogia Generală este aceea de a găsi 
un mod de intervenţie în acele zone în care dezvoltarea persoanei şi a capacităţilor ei de 
învăţare au fost considerate greu de realizat datorită unor anumite patologii şi/sau din 
motive de mediu. 

Voi  reflecta  asupra  acelor  tendinţe  şi  practici  ale  Pedagogiei  Speciale  care  nu  mi  s-au 
dovedit convingătoare, dar mai ales asupra acelora care au devenit puncte de referinţă 
pentru  cercetările  mele  în  plan  teoretic,  metodologic,  şi  care  orientează  trasee 
experimentale. 

Când dificultăţile şi deficienţele în dezvoltare şi în învăţare devin teren de observaţie sau 
sunt  pur  şi  simplu  descriptive,  de  diagnostic,  riscă  să  producă  doar  reflecţii  asupra 
handicapului, aspura individului şi asupra vieţii sale; nu transmit nimic despre persoana 
în  cauză  şi  despre  experienţa  sa,  despre  trăirile  sale  şi  istoria  acesteia  şi,  ignorând 
originalitatea fiecăruia, ajung să construiască clasificări categoriale, în care să o introducă. 

Aceste clasificări categoriale, fac ca persoana să fie catalogată, aşezată în mod forţat într-o 
anumită secţiune artificială, în funcţie de patologia ei. 

În aceste categorii se regăsesc orientări ale acelei Pedagogii Speciale care îşi aveau baza şi 
încă şi astăzi adesea îşi bazează intervenţia numai pe lucrul în anumite stucturi separate, 
denumite  “Institute  Speciale”;  orientări  ale  Pedagogiei  Speciale  care  regăsea  şi  găseşte 
afinităţi cu acele alegeri medico-reabilitative care prin intervenţia lor prevăd să  vindece 
patologia, deficienţa, fără  să  aibă  în vedere persoana, originalitatea sa, contextele socio-
ambientale, trăirile şi istoria sa. 

O  paradigmă  care  negând  persoana,  trăirea  sa,  originalitatea  sa,  potenţialul  său, 
organizează  un  mod  ştiinţific  de  interpretare  a  situaţiei,  ipoteze  interpretative,  baze 
epistemologice, chei de interpretare care au ca scop găsirea unui mod de intervenţie în 
cadrul  acelei  categorii  artificiale  în  care  persoana –  sau mai  bine reducerea acesteia  la 
“patologie” – vine închisă. 

„Hipocrate a introdus conceptul istoric de boală, ideea că maladiile au un traseu de a se 
dezvolta,  de  la  apariţie  până  la  un  fine,  fericit  sau  fatal.  Hipocrate  a  introdus  aşadar 
anamneza,  o  descriere,  sau cadru,  a  istoriei  naturale  a  maladiei,  exprimată  precis  prin 
termenul de « patografie ». Anamnezele reprezintă o formă a istoriei naturale a bolii, dar 
nu spun nimic despre individ şi despre istoria sa; nu comunică nimic despre persoană şi 
despre experienţa sa, despre modul în care ea 

înfruntă boala şi luptă pentru a supravieţui. Nu este „subiectul” istoriei unui caz clinic; 
anamnezele moderne folosesc exprimări pripite („albinos de sex feminin de 7 ani”), care se 
referă  la  fiinţa  umană  ca  la  şobolani.  Pentru  a  aduce  subiectul  –  subiectul  uman care 
suferă, se înjoseşte, luptă – în centrului cadrului, trebuie să aprofundăm istoria unui caz 
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până reuşim să construim o adevărată istorie, o poveste; doar atunci vom avea un „cine”, o 
persoană,  mai mult decât un „ce”, vom avea o persoană  reală,  un pacient, în relaţie cu 
boala – în relaţie cu sfera fizică”. 

Pablo  Pineda  Ferrer  (27  de  ani,  astăzi  absolvent  al  Facultăţii  de  Educaţie  Specială  a 
Universităţii din Malaga, atunci elev la liceu, suferă de „Trisomia 21”), într-o intervenţie pe 
care  a  avut-o  la  un  Congres  Internaţional  în  1991  asupra  „emoţiei  de  a  cunoaşte” 
subliniază: „Am înţeles de ce în spital mă numeau «cel cu trisomia 21» şi în casă Pablito, 
pentru că pentru medici eram un bolnav, dar pentru părinţii mei, un fiu”. 

Pablo a reuşit să îndemne grupurile multi şi interdisciplinare de studiu la a reflecta asupra 
prejudecăţilor făcându-i pe toţi să se regândească la acele „rupturi epistemologice” pe care 
integrarea  a  produs-o  şi  continuă  să  o  producă,  în  domeniul  ştiinţelor,  nu  doar  în 
domeniul educaţiei. 

Pablo,  povestindu-şi  viaţa,  precum  alte  multe  persoane  cu  trisomia  21,  a  furnizat  o 
oportunitate de a „interoga” în mod critic  experienţele noastre de educatori,  profesori, 
părinţi, pedagogi, medici, prieteni... 

Istoria sa, construită din situaţii, imagini, amintiri, emoţii, sentimente... Situaţii, imagini, 
amintiri,  emoţii,  sentimente  care  subliniază  o  existenţă,  trăiri,  o  identitate  originală  şi 
complexă. Originalitate şi complexitate care uneori riscă să fie anulate de diagnostice, de 
definiţii,  care reduc o existenţă  plină  de emoţii puternice, dulci, amare, fantasmatice, la 
descrierea meticuloasă a patologiei. 

Unde este Pegagogia Specială atunci? 

Desigur, în proiectele mele, nu mă refer la Pedagogia Specială care acţionează - chiar dacă 
meticulos şi cu instrumente ştiinţifice - cu scopul de a căuta o “ordine” în categorizarea 
patologiilor, descoperind în mod paradoxal artificiul de a interpreta omul şi fenomenele 
prin opoziţii bipolare de genul: frumos/urât, sănătos/bolnav, normal/anormal... 

Francesca,  Paola,  Gianni,  pot  să  rişte  să  nu fie văzuţi  în  realitatea lor  existenţială,  dar 
“văzuţi”  şi  “recunoscuţi”  în  cadrul  patologiei  şi  prin  opoziţie  cu  stereotipurile  care 
definesc normalitatea. 

Francesca,  Paola,  Gianni,  pot  să  fie “trisomicii  21”,  “bolnavii  mental”,  “anormalii”...  şi 
ajungem să ne mirăm când îşi doresc ceva, trăiesc, se îndrăgostesc. 

Povestea lor, uneori vine astfel substituită de istoria patologiei lor. 

Când în urmă cu mai mult de 25 de ani am început să fac cercetare şi să reflectez aupra 
situaţiilor defavorizante şi  asupra persoanelor cu deficienţe, am refuzat acea Pedagogie 
Specială care nu vede copilul ci doar patologia lui, întrucât nu o recunoşteam în resursele 
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de cunoştinţe şi al perspectivelor educative care au obiectivul de a promova şi valoriza 
persoana oricare ar fi statutul ei social şi de sănătate. 

Am refuzat acea Pedagogie Specială care era susţinută de prejudecăţi sau care în general 
trata probleme legate de diversitate, interculturalitate, disconfort. În această dimensiune, 
pentru intervenţiile didactico-educative finalizate prin integrarea persoanelor caracterizate 
ca  “handicapate”,  Pedagogia  Generală  oferea  orizonturi  mai  largi  decât  Pedagogia 
Specială. 

Mai târziu, cu toate acestea, în profesia şi angajamentul meu faţă cercetare şi intervenţie 
pentru  integrarea  personelor  cu  deficienţe,  apăreau  ca  indispensabile  cunoştinţe  şi 
competenţe  specifice,  întrucât  patologiile  existau  şi  persoanele  afectate  de  acestea 
prezentau nevoi speciale, aveau nevoie de profesionişti cu competenţe bine determinate, 
aveau nevoie de o intervenţie de calitate. 

Cercetarea riguroasă în domeniu, pentru a realiza proiecte de integrare, scotea la iveală 
faptul  că  instrumentele  de  cercetare,  competenţele  şi  cunoştinţele,  limbajul  Pedagogiei 
Generale nu erau de ajuns (chiar dacă esenţiale) pentru a înfrunta problematicile specifice 
şi complexe ale celor afectaţi de Trisomia 21, microcefalie, sindromul Rubenstein, autism, 
sindromul Turner. 

Reflecţiile  teoretice  şi  metodologice,  în  acest  domeniu  de  cercetare  şi  de  intervenţie 
pedagogică  extrem de specializate,  evaluate  şi  verificate  în  mod sistematic  în  practică, 
confruntările multidisciplinare, împreună cu ariile medico-reabilitative şi psihologice, au 
scos  la  iveală  necesitatea  unor  intervenţii  educative  şi  didactice  cu  referinţe  teoretice, 
metodologice, instrumente de observare, de evaluare, competenţe şi  cunoştinţe, limbaje 
specifice şi descriptive. 

Deşi  bazate  pe  competenţe,  cunoştinţele  şi  experienţele  Pedagogiei  Generale,  noua 
dimensiune educativă pe care integrarea o propunea şi o cerea, găsea în mod sigur un sens 
în definiţia Pedagogiei Speciale care trebuia să acţioneze în domenii şi situaţii specifice, nu 
cu finalitatea de a izola, a discrimina, sau a împărţi persoanele afectate de patologii sau cu 
anumite deficienţe în categorii arbitrarii, ci cu scopul de a găsi instrumente specializate, 
strategii,  competenţe  şi  cunoştinţe  pentru  a  depăşi  handicapul  pe  care  patologiile  îl 
propuneau. 

O nouă Pedagogie Specială pentru profesioniştii din domeniul educaţiei care are ca scop 
integrarea  persoanelor  afectate  de  patologii  şi  depăşirea  minusurilor  pe  care  această 
integrare  o  provoca  în  şcoala  pentru  toţi;  o  nouă  pedagogie  specială  cu  cercetători, 
profesionişti specializaţi cu cunoştinţe de specialitate specifice şi de înaltă calitate care au 
referinţe conceptuale, instrumente 

culturale şi  ştiinţifice, competenţe, experienţa care îi  pune în gardă,  capacitatea de a se 
confrunta în mod riguros cu alţi profesionişti şi alte arii ştiinţifice. 
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Anii de cercetare şi de intervenţie în domeniul integrării au sugerat o Pedagogie Specială 
cu o ideologie, o modalitate de intervenţie şi o finalitate extrem de diferită faţă de ceea ce 
am întâlnit  în  instituţiile  separate;  şi  în  această  Pedagogie  Specială  diferită  am regăsit 
condiţiile pentru a depăşi catalogările artificiale ale persoanelor în paradigme bazate pe 
prejudecăţi, care au puterea de a inventa lumi şi bunuri care pot să închidă, să limiteze – 
într-un mod redus la o «Enciclopedie » - categoriile, lumea orbilor, a surzilor, a celor cu 
sidrom Down, a celor denumiţi „subiecţi” şi nu persoane. 

Noua Pedagogie Specială a dat şi continuă să dea impulsuri puternice acelor construcţii 
taxonomice raţionaliste, mereu în căutarea unor specii şi subspecii umane clare şi precise, 
pentru a reumple cu figuri albumul colecţiei. 

Pentru profesionistul care intervine în domeniul Pedagogiei Speciale este fundamental să 
ştie  să  acţioneze în  relaţie  cu alte  arii  ştiinţifice  având un specific,  o  intervenţie  clară, 
pentru  a  depăşi  riscul  ca  acţiunile  lui  să  devină  anexe  complementare  ale  ştiinţelor 
educaţiei sau de a deveni executori ale unor ipoteze produse de alte arii ştiinţifice decât 
pedagogia. 

Claritatea responsabilităţii specifice în cercetare a fost şi rămâne un permanent cadru de 
riguroasă  meditaţie ştiinţifică  pentru acea Pedagogie Specială  care vrea să  demonstreze 
importanţa sa fundamentală şi particularităţile ei atât în raport cu alte ştiinţe ale educaţiei, 
cât şi cu acele arii ştiinţifice şi cu acei profesionişti care întâlnesc, lucrând cu persoane cu 
anumite dizabilităţi, mai ales colegi din ariile neuro-reabilitative şi psihologică. 

Acest lucru a motivat Pedagogia Specială, pe de o parte să găsească fundamente solide în 
Pedagogia Generală, iar pe de altă parte să găsească caracterizări atât pentru a răspunde 
nevoilor  educative  extrem  de  originale  ale  persoanelor  cu  dizabilităţi,  cât  şi  pentru  a 
interacţiona cu ariile ştiinţifice prezente în proiectele de integrare/incluziune. 

O  altă  problemă  pe  care  Pedagogia  Specială  a  trebuit  să  o  înfrunte  pentru  a  putea 
determina situaţii de integrare a fost aceea de a ipotiza trasee de intervenţie suficient de 
bine  gândite  şi  cu  o  finalitate  ştiinţifică  pentru  a  putea  răspunde exigenţelor  nevoilor 
originale, consolidând şi actualizând modul de perdare pentru toţi, dincolo de deficite. 

Necesitatea  de  a  intra  în  contextul  şcolii,  fără  a  răsturna  modalităţile  tradiţionale  de 
predare; de a găsi mereu acele cauze generatoare de dificultăţi în învăţare; de a produce 
schimbări şi inovaţii care să vizeze reducerea deficienţei, consolidând învăţarea în cadrul 
grupului-clasă,  respectând  originalitatea  fiecăruia;  de  a  indica  cu  claritate  că  anumite 
ipoteze, proiecte, practici erau cauza schimbării, a depăşirii handicapului; necesitatea de a 
depăşi rezistenţa la schimbare; necesitatea 

conectării  la  acţiunea  terapeutică  obligatorie  din  partea  ariilor  medico-reabilitative  şi 
psihologice.  Acestea  au  realizat  întregul  complex  de  cercetare-acţiune  care  a  definit 
specificul Pedagogiei Speciale, relevând şi formând competenţe de înalte calitate ştiinţifică. 
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Această Pedagogie Specială a devenit un punct de referinţă indispensabil pentru a testa, 
evalua şi verifica traseele didactico-pedagogice pentru a preveni condiţiile, contextele, în 
care  didactica  demonstrează  anumite  dificultăţi  în  învăţare,  din  cauza  dificultăţilor 
apărute la nivel de predare . 

O vigilenţă, în colaborarea cu alte ştiinţe şi discipline, care să orienteze proiectele didactice 
pentru toţi,  propunând contexte şi  situaţii  de învăţare şi  de predare în situaţii  de bună 
dispoziţie.  O  „vigilenţă”  ştiinţifică  în  stare  să  recunoască  condiţiile  de  risc,  care  pot 
provoca dezavantaje în operarea unei acţiuni de prevenire reală şi autentică. O prevenire 
care fundamentează noi cunoştinţe, cunoştinţe personale cu privire la experienţa ştiinţifică 
şi  la  cercetare,  în  determinarea  contextelor,  a  situaţiilor,  a  modului  de  predare  şi  de 
învăţare, care într-o situaţie optimă trebuie să determine emoţia de a cunoaşte şi dorinţa de a 
exista. 

Cooperarea 

Stilul  multidisciplinar  prin  care  se  caracterizează  cercetarea  şi  intervenţiile  Pedagogiei 
Speciale, la care mă refer, pe care de ceva timp îl pun în practică împreună cu colegii din 
sfera medico- reabilitativă şi psihologică, a produs şi încă mai produce, rezultate originale 
şi foarte satisfăcătoare. Aceste succese, ţin să subliniez, se datorează mai ales eforturilor de 
organizare şi de colaborare; de fapt este extrem de dificil să menţii coeziunea unui sistem 
cooperativ şi sinergic, în care sunt implicaţi profesionişti din diverse discipline şi instituţii, 
cu interese şi modalităţi de organizare diferite. 

Colaborarea  cu  ariile  psihologică  şi  neuro-reabilitativă  a  permis  un  salt  calitativ  în 
cercetările mele din domeniul Pedagogiei Speciale care au putut fi aplicate şi utilizate cu 
succes în domeniul dialogului, al confruntării, al colaborării, al controlului şi verificărilor 
multidisciplinare. Dacă traseele de cercetare şi de intervenţie multidisciplinare ar fi rămas 
circumscrise numai studiilor mele şi cercetărilor din cadrul disciplinei Pedagogie Specială, 
într-o dimensiune restrânsă cu un înalt risc de a deveni autoreferenţială, cu greu ar fi putut 
să  reorienteze vreun principiu epistemologic  şi,  fapt  care  mi se  pare de cea mai  mare 
importanţă, nu aş fi putut să experimentez în practică ipoteze teoretice, metodologice şi 
strategii operative în domeniul clinico-reabilitativ, în care să verific efectele intervenţiilor 
didactico-educative, în câmp terapeutic. 

Modelul pe care am reuşit să îl construim, în toţi aceşti ani de cercetare şi de intervenţii, a 
formulat un sistem care operează  într-o mişcare de prim-planuri şi  contexte, un sistem 
care,  mulţumită  plasticităţii  sale de ansamblu, propune multiple simetrii  de intervenţie 
între  diverşii  profesionişti  din  diferite  arii  disciplinare.  Simetrii  care  se  “mişcă”  în 
permanenţă într-un proces de ajustare reciprocă conform căruia, în funcţie de protocolul 
convenit, fiecare arie este în permanenţă informată şi le informează pe celelalte. Această 
reciprocitate profesională prevede, din punct de vedere operativ, după nevoie, un “joc” de 
“prim-planuri şi contexte” datorită  căruia va rezulta, în anumite momente, evenimente, 
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circumstanţe,  ocazii,  nevoi,  un  prim plan  fundamental  al  ariei  medico-reabilitative,  în 
altele, al ariei psihologice, iar în altele, al Pedagogiei Speciale. În alte situaţii, intervenţia ar 
putea necesita o simetrie psiho-pedagogică,  în altele, o simetri medico- pedagogică  sau 
psiho-medicală,  un  sistem  în  care  se  alcătuieşte  proiectul  reabilitativ,  în  care  se 
compensează  şi  ia  formă,  într-un  proces  de  ajustare  constantă,  în  raport  cu  sinergiile 
necesare economizării, oferind proiectului un maxim de eficacitate şi rigoare ştiinţifică. 

În  aceşti  ani  de cercetare multidisciplinară  în  domeniul  Pedagogiei  Speciale,  am putut 
realiza proiecte cu trasee şi strategii menite să amplifice potenţialul cognitiv. 

Proiectele pedagogice au furnizat atât profesioniştilor din domeniul educaţiei, părinţilor, 
cât şi tinerilor, instrumente şi strategii pentru potenţializarea memoriei, atenţiei, abilităţii 
de  a  proiecta  şi  a  planifica,  de  a  învăţa  să  înveţe,  să  observe,  abilitatea  de  a  gândi  o 
problemă din mai multe puncte de vedere. 

Intervenţiile în favoarea integrării competenţelor în domenii ca autonomia, socializarea şi 
învăţarea fac să se nască în persoana cu deficit şi cu necesităţi speciale dorinţa de a exista şi 
emoţia  de  a  cunoaşte,  printr-o  viaţă  autonomă  şi  independentă  (cfr.  http://
www.emozionediconoscere.com). 

Un cuvânt cheie: “Eterocronia” 

Binet a reacţionat împotriva zicalei “prostia nu moare”, şi i-a mustrat pe profesorii care nu 
sunt  interesaţi  de  studenţii  cu carenţe de inteligenţă.  Aceştia  nu au nici  simpatie,  nici 
respect pentru aceştia, iar limbajul lor determinat îi determină să spună în prezenţa acelora 
lucruri de genul: “Din copilul acesta nu va ieşi nimic..., e foarte puţin dotat..., nu e deloc 
inteligent”. 

Un cuvânt cheie care îmi vine în minte, cu referire anume la necesitatea unei programări 
globale, integrată şi cu o sistematizare complexă, care să ţină cont de diversele intelgenţe şi 
identităţi  este “eterocronia”, care mi-a orientat cercetarea şi  proiectele de integrare, atât 
prin contrastul pe care îl oferă faţă de programele didactice cu “compartimente fixe”, cât şi 
prn depăşirea  acelor  dificultăţi  de învăţare care  se  datorează  neputinţei  de a  transfera 
competenţele. 

“În dezvoltarea sa, individul nu urmăreşte ritmuri constante, ci eterocrone, se dezvoltă în 
timpi diferiţi, în funcţie de diversele sectoare ale dezvoltării psihobiologice...”. 

Un  exemplu  ar  putea  fi  diferenţa  de  viteză  de  creştere  raportată  la  capacitatea  de 
organizare  spaţială  şi  la  randamentul  psiho-motric;  între  dezvoltarea  somatică  şi 
dezvoltarea cerebrală. 

Eterocronia nu reprezintă distanţa dintre vârsta mentală şi cea cronologică, ea nu este o 
“definiţie metrică a deficienţei” şi deci nu merge să echipăm golul mental al unui copil 
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foarte mic, ci “această distanţă devine, în perspectivă heterocronă, tensiunea unui sistem 
cu un anumit echilibru şi cu o structură originală...”. 

Analizând  unele  experienţe  din  perspectiva  eterocroniei,  reuşim  să  formulăm  ipoteze 
interpretative  ulterioare  asupra  cărora,  în  cercetarea  noastră  alături  de  profesori  şi  de 
părinţi, ajungem să medităm asupra integrării copiilor cu necesităţi speciale. 

Confuzie în spaţiu şi  în timp, în orientare,  în memorie,  nu recunoaşte  strada,  locurile, 
situaţiile,  nu îsi  amintelte evenimente, nu ştie să  transfere abilităţile şi  competenţele în 
diverse circumstanţe, sunt doar constante observate. 

Astfel de carenţe, constatate şi, fără îndoială, prezente, nu sunt aşadar fixe şi constante, ci 
variabile în funcţie de contexte, de situaţii, propunând contradicţii paradoxale. 

Pare  că  atunci  când vorbim despre  un  copil,  de  un  adolescent  cu  sindrom Down,  cu 
diverse persoane (părinţi,  profesori,  neamuri,  prieteni,...)  se spun întotdeauna minciuni 
enorme sau care nu sunt în măsură să evalueze corect competenţele pe care le are acesta. 
Când mama lui P.  îi  cere unui profesor să  îi  spună  dacă  a  întâmpinat dificultăţi  în a-l 
îmbrăca pe acesta şi  aude răspunsul “Dar se îmbracă  întotdeauna singur!”i  se pare că 
profesorii răspund astfel doar de dragul unui experiment psihologic. 

P. acasa niciodata nu se îmbrăca singur. 

Când profesorul din şcoala medie, a citit caietele lui G., gândindu-se că i le scrisese mama, 
i-a telefonat acesteia spunându-i ca vrea să ştie adevărul şi că este inutil să faci un lucru să 
treacă drept altceva. 

Când F. a ieşit unul dintre cei mai buni jucători de judo din cartier, profesorul de educaţie 
fizică se miră: “Dar nu ştie nici măcar să îşi găsească banca în clasă!”. Faptul de a avea 
mama englezoaică şi tatăl italian produsese bilingvismul. 

Faptul  de  a-şi  aminti  perfect  unde  se  află  lucrurile  în  bucătărie  (tacâmuri,  arome  şi 
condimente,  farfurii  şi  pahare,  oale,...).,  contrazice  declaraţia  învăţătoarei  care  spune 
despre O.: “este complet lipsit de memorie...”. 

Mama ni l-a prezentat pe A. ca incapabil de orice orice autonomie spunând: “...are 20 de 
ani şi nu ştie încă să îşi schimbe lenjeria intimă...”, că trebuia să stea mereu în spatele lui ca 
o umbră, 

fiindcă  acesta  nu  avea  autonomie;  era  deci  nevoită  să  îşi  neglijeze  ceilalţi  fii.  Găsea 
momente de respiro per a se dedica acseu şi celorlalţi în zilele frumoase de primăvară şi 
vară când A. mergea la plimbare, la pescuit şi cu bicicleta împreună cu tatăl său. Referitor 
la cadrul acestei totale absenţe de autonomie, la întrebarea: “Cum cu bicicleta? Poate în 
scaun?”,  mama răspunde “Nu cu scaunul,  cu bicicleta ta...  fiindcă  veni vorba,  e foarte 
rapidă... fii foarte atent... la ce se descurcă... până şi la pescuit e mai bun decât tatăl său”. 
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G.: “... când nu vrea să fie atent în clasă, când nu îl interesează lecţia –mai ales disciplinele 
logico-matematice -, dacă insist, este în stare să inventeze scuze şi poveşti atât de speciale 
li credibile încât scoate la iveală competenţe lingvistice şi o bogăţie a vocabularului pe care 
nu le exprimă atunci când desfăşurăm activităţi lingvistice. “Şi dacă l-am evalua lingvistic 
în loc să îl evaluăm matematic?”... 

Aceste  contradicţii  propun  abilităţi  şi  competenţe  în  anumite  sectoare  psihologice  şi 
motorii,  şi  nu  în  altele;  unei  absenţe  de  competenţă  lingvistică  şi  de  capacitatea  de 
rememorare  se  opune  o  altă  competenţă  mnemonică  şi  lingvistică  de  a  întreba;  unei 
agilităţi  motrice  în  activităţile  sportive  (înot,  jocul  cu  mingea...)  corepondente  unei 
competenţe  legate  de  înţelegerea  regulilor  jocului,  se  opune o  sărăcie  lingvistică;  unei 
capacităţi  dobândite care vizează  scrierea şi  dictarea,  se opune incapacitatea de a scrie 
evenimente memorate sau povestite. 

Un proiect didactico-pedagogic, cu astfel de date, trebuie să poată face referire la diverse 
situaţii  în  care  abilităţile  şi  competenţele  să  iasă  la  iveală  astfel  încât  să  individualize 
condiţiile pe care le-a favorizat. 

Competenţele şi autonomia în diverse sectoare, atât în mediul psihic cât şi cel fizic, propun 
o necesitate de a vorbi la plural cu scopul de a reprezenta complexul cadru circumstanţial 
în care se observă abilităţile, competenţele şi carenţele. 

Analiza contextelor în care se produc procesele de integrare ne orientează înspre alegeri 
opeative. 

Un proiect pedagogic integrat conţine posibilitatea de a coordona diversele capacităţi şi, 
mai mult decît atât, timpi diferiţi de dezvoltare ân sectoare psiho-biologice specifice. 

Pedagogia Specială  de care vorbesc face deci  referire la  modele de predare şi  învăţare 
active,  în  care  procesele  de  cunoaştere  sunt  domenii  asupra  cărora  este  nevoie  de 
intervenţie în vederea dezvoltării cognitive, itinerariilor educativo-didactice active, trăite 
şi  netrăite,  în  care  amintirea  despre  cum s-a  întâmplat  şi  despre  cum a  fost  rezolvată 
problema; această amintire şi revenire asupra problemei propune acea calitate cognitivă 
care ajută la depăşirea deficienţelor determinate de patologie. 

Mediul 

Când a fost posibil dialogul între un program medico-reabilitativ şi un proiect pedagogic 
care îşi fondează ipotezele de intervenţie educativă pe emoţia de a cunoaşte şi dorinţa de a 
exista,  a  reieşit  clar  şi  s-a  putut  verifica  într-un  mod  multidisciplinar,  că  faptuld  e  a 
interveni  asupra  unei  trăsături  (exemplu  cu  privire  la  mişcare  şi/sau  vizual  şi/sau 
limbaj...)  influenţează,  prin  intermediul  evocărilor  emoţionale  şi  al  transferului  de 
competenţe,  mare  parte  din  sistemul  cognitiv  şi  din  competenţele  lingvistice  care  vor 
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influenţa  mişcarea,  aşa  cum  influenţează  competenţele  motorii  limbajul,  vederea, 
observaţia, îmbogăţeşte comunicarea... 

În  această  dimensiune  referinţele  contextuale,  ambientale,  temporale,  spaţiale, 
organizatorii – referinţele relaţionale, de rol, de ierarhie, de educaţie şi predare, au fost 
reinterpretate din perspectivă experimentală, cu alte chei interpreative şi s-a descoperit că: 

-  bucătăria, salonul, momentul prânzului, momentul de “recreaţie”, profesorul de 
sprijin, personalul nespecializat, persoanele complet în afara proiectului educativ, 
pot să integreze şi să potenţializeze;  

-   organizarea  spaţiilor,  poziţionarea  băncilor,  cuvintele,  tonurile  vocii,  divizarea 
timpului,  obiectele,  peroanele,  postura  acestora,  mai  mult  decât  înţelesul  lor 
convenţional,  care  depăşeşte  incidenţa  în  raport  cu  planul  funcţional,  au  o 
implicaţie  şi  o  valenţă  afectivă  de  natură  să  favorizeze  sau  să  defavorizeze  un 
raport;  

-  cotidianul, diversele momente, organizarea clasei, a obiectelor, pot să ofere sprijin li 
susţinere relaţiilor şi intervenţiei educative.  
Se  descoperă  astfel  că  modalităţile  de  cunoaştere  pot  să  meargă  dincolo  de 
itinerariile convenţionale, adesea reţinute ca unice trasee de a accede la cunoaştere, 
la  cunoştinţe;  vizualizarea  unor  imagini  poate  să  readucă  în  memorie  situaţii, 
mirosuri,  sunete,  temeri  şi  simţirea  unor  mirosuri  poate  să  reamintească  o 
întâmplare,  un  fapt  trăit  recompus  din  imagini,  din  cuvinte,  din  sunete;  că 
itinerariile cunoaşterii nu sunt doar trasee graduale şi simple, rezultat al unui adaos 
de percepţie  senzorială  şi  de evenimente sau al  unei  organizăto ingineristice  de 
cunoaştere  a  predării,  ci  complexe  şi  articulate,  care  reprezintă  un  fapt  trăit 
caracterizat de fantasme, de senzaţii, de emoţii,..., în situaţii afective care constituie 
un câmp de analiză  destul  de vast  şli  de variabil  în care este posibilă  regăsirea 
ocaziilor, a strategiilor multiple de articulare, intervenţii diferite şi originale.  
Încheiere  

Oportunităţile  pe  care  şcoala  trebuie  să  le  poată  oferi  trebuie  să  propună  condiţii 
favorabile învăţării; se impune, aşadar, eliminarea oricărei prejudecăţi: 

A) aceea a unui model de inteligenţă unic şi a unei dezvoltări bio-psihologice omogene: 

-  descoperind prezenţa în acelaşi copil a unor diverse inteligenţe şi competenţe;  

-  constatând că copilul se dezvoltă în funcţie de echilibre originale, definite de R. 
Zazzo ca  “ETEROCRONIE” (vezi mai sus conceptul de eterocronie).  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B) aceea a motivaţiei ca bază a succeselor:  
Adesea se caută “motivaţiile” întrucât se reţine că acestea stimulează dorinţa de a cunoaşte 
şi  facilitează  învăţarea,  dar  motivaţiile  adeseori  nu  există.  Totuşi  apare  fundamentală 
crearea condiţiilor în vederea succesului, întrucât din acestea se naşte; şi posibilităţile de 
succes sunt căutate în domeniul eterocroniei, în acele cadre în care copilul “ştie să facă”. 
Tocmai  prin  recunoaşterea  lucrurilor  mărunte  pe  care  ştie  să  le  facă  se  pun  bazele 
“naşterii” motivaţiilor şi dorinţei de a învăţa.  
C) aceea a fragmentării cunoştinţelor în mai multe elemente şi situaţii izolate considerae 
facilitante  
Izolarea elementelor şi  situaţiilor propune o fragmentare care contrastează  cu realitatea 
complet articulată şi sistemică. 

Copilul  se  trezeşte  în  faţa  unor  trasee,  ca  de  exemplu  cititul  şi  scrisul,  parcelizate, 
fragmentate,  în  care  semnul  –  cuvântul  –  exerciţiul  îl  fac  să  uite  conţinutul  ,  înţelesul 
cuvântului, ceea ce îl ajută la scris, finalitatea comunicării. 

O perspectivă integrată propune o mulţime de căi de acces la citit şi la scris, în încercarea 
de a atinge obiectivul prin intermediul descoperirii competenţelor celor mai solide care 
există în acel copil. 

Corpul, mişcarea mai amplă, ritmul, “celălalt”, pot să fie puncte de referinţă mai adaptate 
acelui copil, şi să construiască o cale de acces, propunînd succesul, motivaţia şi cu aceasta 
posibilitatea de dobândi motricitatea fină.

 
C)  aceea  de  a  programa,  cu  presupunerea  că  atingerea  obiectivelor  şi  dobândirea 
cunoştinţelor sunt un traseu sumar şi rectiliniu.  
Cunoaşterea nu este un traseu liniar, sumar şi rectiliniu, dar se poate compara “zborului 
unui fluture” şi de aici necesitatea de a propune grupului clasă un itinerariu de învăţare 
global, bogat în ocazii, cu posibilitatea mai multor căi de acces, a diverselor itinerarii şi 
instrumente de a atinge obiectivele, un traseu de cercetare care se opune unui învăţământ 
preconfecţionat care constrânge elevii să se adapteze la şcoală, un traseu de cercetare în 
care chiar şi o eroare este o ocazie de a învăţa să formulezi şi să sondezi noi ipoteze şi 
oprtunizăţi de învăţare. 

Propunerea  învăţării  pentru  cercetare  e  analogă  unui  roman  de  aventuri;  cu  cât  se 
depăşesc mai multe obstacole prin intermediul strategiilor, cu atât fascinează mai mult. 

Un proiect de integrare acceptă copilul cum este, şi nu cum se crede că ar trebui să fie. 

Luarea în calcul a timpilor de dezvoltare, globalitatea şi cercetarea ocaziilor constituie un 
dat în vederea propunerii “diversităţii”, egalităţi de oportunitate formativă cu conştiinţa 
co copilul face parte dintr-un sistem complex şi că deci trebuie să fii în stare să intuieşti 
structuri  de  predare,  proiecte  pluriinstrumentale  care  propun  accesul  la  atingerea 
obiectivelor printr-o mulţime de punţi, cu o mulţime de instrumente, strategii şi ocazii. 
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Un proiect integrat pluriinstrumental este desemnat drept cercetare şi propune accesul la 
învăţarea mai multor trasee, care potenţializează diversele “inteligenţe”, fără să stabilească 
o ierarhie între diferitele modalităţi  şi  diferiţii  timpi de cunoaştere şi  de învăţare,  şi  se 
fondează pe “a şti să faci” – cel care determină succesele în învăţare. 

D) acelea conform cărora pentru a învăţa este nevoie să repeţi, să repeţi, să repeţi...  
Când obiectivele şcolare se întemeiază  pe “didactism”, pe întrebări  repetate din partea 
profesorulului, ca simplă verificare a “maturităţii intelectuale”. 

O atitudine care ar trebui evitată  este aceea de a insista pe activităţi  în care copilul cu 
deficienţe nu are succes. Într-un astfel de context, în special cel didactic, se cade în capcana 
prejudecăţii  cp atunci când un copil nu posedă  o abilitate trebuie să  îl  faci sa exersese 
anume în ceea ce nu îi  reuşeşte.  În această  dimensiune se sublinează  eroarea, defienţa, 
slăbiciunea, ceea ce copilul nu ştie să facă atrâgându-l pe acesta într-un vârtej de nereuşite. 
Un vârtej care este adeseori organizat în cadrul exerciţiilor parcelizate, repetitive, fără sens, 
plictisitoare,  tocmai  din  cauză  că  fragmentarea  lor  nu  le  asociază  anumitor  finalităţi. 
Simplele exerciţii merg dincolo de a propune o carenţă de motivaţie, de atenţie şi, cel mai 
grav, un refuz care se generalizează oricărei propuneri. 

O dimensiune îndreptată  înspre descoperirea şi  sublinierea deficienţei  are  ca  punct  de 
referinţă,  ca  paradigmă,  defectologia  şi,  într-un  protocol  mecanicist  depersonalizat, 
decontextualizat,  care nu ţine cont de dorinţe,  de plăcere,  gândeşte că  a  izola deficitul 
permite “reglarea acestuia”. 

Cercetările  la  care  ne  referim  propun  un  cadru  teoretic  şi  merodologic  şi  trasee  de 
intervenţie total opuse. Din acest punct de vedere rezultă cel mai eficace potenţializarea 
globală a capacităţilor şi competenţelor cognitive ale copilului, făcându-l să urmeze şi/sau 
să se implice în activităţile pe care ştie să le facăă, în care are succes, şi să le dezvolte. 

Evoluţia  competenţelor  va  ajuta  la  o  dezvoltare  cognitivă  globală  şi  la  o  plasticitate  a 
creierului, ale funcţiilor sale, axându-se pe o organizare mentală, pe un sistem cognitiv mai 

dezvoltat, va avea o calitate complexivă mai evoluată; această maturitate complexivă va 
constitui  o arhitectură  mentală  mai  competentă  şi  deci  el,  copilul,  va aborda învăţarea 
având competenţe superioare în diverse sectoare de experienţă,  o arhitectură  cognitivă 
mai  evoluată  va  fi  facilitantă  şi  de  ajutor  învăţării,  iar  ceea  ce  înainte  era  greu  de 
achiziţionat, acum pare fezibil. 

“... învăţarea nu e prin ea însăşi dezvoltare, însă o organizare corectă a învăţării duce la 
dezvoltarea  mentală.  Activează  un  întreg  grup  de  procese  de  dezvoltare,  iar  această 
activare, nu ar putea avea loc fără învăţare. De aceea învăţarea este un moment intrinsec 
universal şi necesar dezvoltării în copil a acelei caracteristici umane care nu este înnăscută, 
ci ca se formează în timp” (Vygotskij).  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.. DECI... 

Prezenţa  copiilor  cu  deficienţe  poate  să  dezorietneze  ritmurile  şi  programele 
preconstituite,  astfel  încat  aceşti  copil  devin o  ocazie  de  a  denunţa un model  care  nu 
funcţionează în ceea ce priveşte dezvoltarea creativă şi intelectuală a grupului clasă. Ieşirea 
din  schemele  clasice,  depăşirea  regulamentelor  artificiale  comode  ale  programei,  este 
asociată de multe ori doar “handicapatului” întrucât este uşor să i se atribuie din punct de 
vedere bilogic şi psihologic “vina neînvăţării”. 

Când  se  trece  de  la  comoditatea  prejudicioasă  a  exluderii  analizelor,  a  cercetării,  a 
programării, se descoperă că sistemul era reductiv chiar şi pentru cei care nu erau afectaţi 
de deficienţe. 

Experienţa care a propus depăşirea şcolilor şi claselor speciale, a evidenţiat posibilitatea de 
inovare în şcoală tocmai datorită copiilor cu dificultăţi de învăţare. 

Experienţa  a  scos  la  iveală  că  dificultatea  pe  care  identificat-o  integrarea  copiilor  cu 
deficienţe cu necesitatea de a avea modalităţi noi şi diverse de predare; a reeşit că uneori 
alegerile didactice în evaluarea şi considerarea competenţelor şi inteligenţelor se bazează 
pe prejudecăţi.  Prezenţa copiilor  cu nevoi  speciale  în clasă  a  pus în lumină  noi  şi  noi 
carenţe şi a indicat posibilitatea unor noi trsaee, conţinuturi şi modalităţi formative. 

S-a descoperit că copiii cu sau fără deficit au nevoie de intervenţii didactice bazate pe o 
Pedagogie care să ţină cont de multitudinea factorilor care concurează la stabilirea unor 
condiţii adecvate învăţării. 

Un grup clasă  cu sau fără  prezenţa unui copil cu deficienţe cere intervenţii  şi  strategii, 
metode, limbaje şi  instrumente diversificate, coduri şi  modalităţi  diverse, astfel încât să 
favorizeze şi să potenţializeze originalitatea fiecăruia. 

O intervenţie pedagogică integrată nu propune discriminări şi clasificări care se referă pur 
şi simplu la cantitatea de cunoştinţe pe care un copil le posedă (cu cât repeţi mai mult ceea 
ce zic, cu atât cunoşti mai mult, cu atât eşti mai bun); nu se referă la modele iluminatoare 
şi sumare ale cunoştinţelor, ci propune autonomia de acţiona în a şti. Un copil trebuie să 
înveţe să pună întrebări, cui să i le pună, ce să întrebe, cum să întrebe, când...; trebuie să 
ştie să verifice şi să formuleze ipoteze şi instrumente în vederea cercetării; un copil capabil 
să înveţe cum să înveţe chiar şi în afara şcolii şi cu modalităţi pe care de multe ori, poate, 
şcoala nu le ia în calcul. 

Învăţarea nu este un foc de puşcă, ci un zbor de fluture. 
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