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Metoda Emotia de a cunoaste                                  

Metoda denumită Emoţia de a cunoaste a fost realizzată, evaluată si verificată de mai mult 
de  30  de  ani1,  beneficiind  la  nivel  international  de  evaluari  si  revizuiri  multi  si 
interdisciplinare.
In ultimii ani, metoda prinde contur in mod din ce in ce mai sistematic, cu scopul de a 
putea fi difuzata/publicată, in cadrul colanei ”Emozione di conoscere” Editura ETS Pisa.

De-a lungul anilor, Prof. Nicola Cuomo si colaboratorii săi au pus la punct diferite sisteme 
aplicative (in principal  centrate  pe dizabilităţile  de dezvoltare,  in  particular  Sindromul 
Down, autismul,  sindromul X fragil  si  dificultăţile de invaţare),  bazate pe trei  domenii 
teoretice principale:

1. Lev Vygotskij si Lurija: zona de dezvoltare potentială si P.A.S.S.
2. Max  Wertheimer:  teoria  gestaltică   si  amplificarea/augumentarea  capacităţii  de 

transfer
3. Husserl: fenomenologia si dezvoltarea capacităţilor si competenţelor intenţionale

Metoda,  bazandu-se  pe  unele  principii  de  bază  (cfr.  Principiilor  anexate),  utilizează 
instrumente de relevare, evaluare, observaţie si intervenţie:

1. Evaluarea prin observaţie (S.O.S.P.E.) si C.R.D. pentru analizarea parcursurilor care 
propun  solicitare  cognitiva  si  dezvoltarea  potenţiala,  sau  din  contra,  inhibarea 
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acestora  (indicatori  pentru  evaluarea  experientelor  directe,  traite/experientelor 
pasive)

2. piste de lucru, bune practici si proiectul „prietenul”
3. evaluarea eficacitătii: autonomie, socializare, invătare

Premisa

Printre  particularitătile  care  caracterizează  metoda  „Emotia  de  a  cunoaste”,  regăsim 
proiectarea circumstantelor de invătare si de predare, in nici un caz deconectate/rupte de 
contextele relationale cu multiple evenimente si nici de relatia psiho-afectivă determinată 
de dorinta de a comunica.
Observarea procesului de invătare (schimbarea comportamentului in fata unei probleme 
si/sau comportamentul adecvat pentru a o rezolva) se verifică intr-un context relational, 
deci  problema si/sau conceptul  insusit,  dacă  a  existat  un efect  puternic  din  punct  de 
vedere  emotional,  acesta  nu  riscă  sa  ramană  legat  de  acea  specifica  situatie,  ci  – 
dimensiunea  non  rationala,  care  s-a  integrat  cu  invatarea,  prin  intermediul  fortei  sale 
profunde – va determina fixarea nu doar la situatia contingenta, ci la clima si la atmosfera 
afectivă  care atrag dupa sine impreuna cu emotiile  in amintire de asemenea notiunile, 
continuturile si abilitătile. Acest lucru presupune un fel de circuite de siguranta duble si 
paralele, adică partea ratională in persoanele cu dizabilitati/patologii ale dezvoltarii, parte 
care  de  obicei  este  cea  deficitară  si  deci  destinată  ori  la  pierdera  experientei,  ori  a 
continuturilor insusite, găseste suport in acea portiune emotională care reprezintă punctul 
de referintă ce evocă si potentiază arhitectura cognitivă.
________________________________________________________________________________
__
 cfr. pubblicatiilor destre criteriile si metodologia prof. Nicola Cuomo http://
www.emozionediconoscere.com si  revistei digitale internationale http://
www.rivistaemozione.com

O relatie evocatoare, nefiind legată la o anumita circumstantă in mod analitic ci in mod 
global, complexiv, reprezintă partea profundă, structurală a experientei, si deci propune 
posibilitatea si capacitatea potentială de a determina transferul. In acest mod se evita un 
probabil  risc,  acela  al  congelării  experientelor,  acela  de  a  invăta  in  monade  de  unică 
folosintă.

Metoda emotiei de a cunoaste are ca stil de interventie si orientare al Pedagogiei Speciale 
in mod absolut neincadrarea invătării in aceleasi repetitive si fragmentate exercitii, ci in 
activităti complexe, nu doar puternice din punct de vedere afectiv, pentru că  in acestea 
intră in joc mai multe concepte, competente si capacităti, atat cele deja prezente cat si cele 
potentiale. Parcursurile cunostintelor, experientele, educatia, invătarea, didactica... nu sunt 
reprezentate intr-un parcurs summativ/cumulativ si liniar, (ca si traiectoria unui glont), ci 
sistemic, contextualizat, articulat si complex, (ca si zborul spiralat al unui fluture).

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 9-10/2010 #26

http://www.emozionediconoscere.com


O metoda educativo-didactica care pune experientele, insusirea cunostintelor, notiunile, in 
mod absolut nu intr-o relatie sumativa, ci psiho-afectiva, unde invatarea este mai degraba 
o  maturizare  calitativa  a  experientei,  destinata  in  principal  dezvoltarii  emotiei  de  a 
cunoaste  si  a  dorintei  de  a  exista,  impreuna  cu  competentele  de  a  rezolva  noi  si 
neprevazute probleme.

Interventiile  si  actiunile  in  cadrul  Pedagogiei  Speciale  caracterizate  de  emotia  de  a 
cunoaste au ca finalitate si faptul de a constientiza in primul rand descoperirea puterii de 
actiune asupra propriului  corp,  prin care apoi  este  posibila  actiunea asupra obiectelor, 
asupra persoanelor, asupra lumii, descoperirea de a putea si de a dori sa exercite aceasta 
actiune.

Fara  aceste  profunde  atentii  si/sau  strategii  preliminare,  implicarea  unei  persoane  cu 
deficit  devine  deseori  dificila,  intrucat  faptul  de  a  avea  ca  punct  de  referinta 
RATIONALITATEA si  MOTIVATIA pentru a-l  implica  intr-un proiect  este  de  cele  mai 
multe  ori  dificil,  daca  nu  chiar  imposibil:  acestea  sunt  adesea  absente.  Este  deci 
fundamentala crearea conditiilor pentru a reusi, pentru succes, deoarece de aici se nasc 
motivatiile. Posibilitatea de a avea succes se regasesc in acele ambiente in care persoana cu 
deficit demonstraza fie si minime competente printre ai lui „stie sa faca”.

Emotia de a Cunoaste si dorinta de a exista sunt de mai mult de 30 de ani punctul de 
referinta metodologic si epistemologic utilizat de multi docenti cercetatori, in Universitati 
publice  si  private,  in  mai  mult  de  18  tari  din  Europa,  Japonia,  Statele  Unite,  Noua 
Zeelanda si America de Sud (cfr. http://emozione.scedu.unibo.it/index.php/it/erasmus/
16-destinazioni-e-contatti.html)

Metoda  este  coerenta  cu  protocoalele  inter  si  multidisciplinare  (in  special  intre  aria 
neurostiintifica, a psihologiei clinice si a pedagogiei speciale) si este foarte riguroasa in 
desfasurarea sa, chiar daca presupune actiuni flexibile, cu scopul de a produce necesarele 
adaptari intre ipotezele proiectului si specificitatea (originalitatea) fiecarui copil/persoana 
cu deficit. Gestiunea flexibilitatii in cadrul paradigmei metodei emotia de a cunoaste este 
posibila datorita supervizionarii si tutorajului permanent (in prezenta si la distanta prin 
internet),  ceea  ce  propune  reelaborarea  practicilor,  strategiilor  si  a  instrumentelor 
mediatoare pe parcursul interventiei educativo-didactica; este un itinerar care propune un 
sistem de actiune-formare-cercetare in work in progress.

Metoda Emotiei de a cunoaste are la baza cercetarile conduse in acest domeniu pe plan 
multi si interdisciplinar privind diferite si originale inteligente pe de o parte, iar pe de alta 
parte privind forta emotiilor in dezvoltarea si potentarea cognitiva si afectiva a copiilor si 
ale persoanelor adulte cu deficit. 
Aceste premise au determinat si determina in continoare revederea profunda a sensului 
care se  da manifestarilor  inteligentei.  Revazand si  evaluand inteligentele  din punct  de 
vedere nu cantitativ ci calitativ, intr-o dimensiune in care nu exista doar o forma si/sau 
manifestare  a  inteligentei  (acest  minunat  prerogativ  uman  trebuie  respectat  in 
multiplicitatea  sa,  iata  de  ce  trecerea  de  la  singular  la  plural:  inteligente),  am  putut 
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reorienta  modalitatile  de  predare  si  de  invatare,  conjugandu-le  cu  dorinta,  emotia  si 
placerea de a exista.

CATEVA DOMENII TEORETICE SI EPISTEMOLOGICE DE REFERINTA 
ALE METODEI

1. Lev Vygotskij e Lurija: zona de dezvoltare potentiala si P.A.S.S.
Cand  Vygotskij  vorbeste  despre  gandire  si  limbaj,  spune  ca  limbajul  se  naste  din 
confruntarea  si  relatia  dintre  persoane,  in  acelasi  timp  gandirea  este  interiorizarea 
limbajului, si este intersubiectiv. Limbajul deci ajuta la maturizarea gandirii,  iar aceasta 
ajuta la dezvoltarea limbajului.

Metoda Emotia de a cunoaste, in mod coerent cu ceea ce ipotiza Vygotskij, vrea sa produca 
acele modalitati, acele bune practici, care sunt destinate sa integreze dezvoltarea psiho-
biologica a persoanei cu contextul, cu situatiile, si in particular cu acele conditii propuse de 
actiunile educative, cu scopul de a depasi handicapul si deficiturile corelate. Paralelismul 
gandire-limbaj  trebuie  sa  ne  mentina  intodeauna  atentia  asupra  faptului  ca  practicile 
educative isi pierd sensul daca nu sunt gandite si daca nu constituie un stimul pentru a 
putea interveni in zona de dezvoltare potentiala.

Insusi  Vygotskij  evidentiaza  ca  chiar  daca  practicile  educative  nu  sunt  cuprinse  in 
potentialul de dezvoltare psihobiologica a persoanei, o educatie adecvata favorizeaza o 
dezvoltare corecta a persoanei:

„Invatarea  nu  este  prin  sine  insasi  dezvoltare,  dar  o  corecta  organizare  a  invatarii  copilului 
conduce/determina  dezvoltare  mentala,  activeaza  un  intreg  grup  de  procese  de  dezvoltare,  iar 
aceasta activare nu ar putea aea loc fara invatare. Invatarea deci este un moment in mod intrinsec 
necesar si universal pentru dezvoltarea in copil a acelor caracteristici umane ne naturale, dar care s-
au format de-a lungul istoriei”

Inteligenta, oricare ar fi semnificatia pe care i-o dam, este susceptibila spre a fi „orientata, 
educata si potentata”
Pe plan educativ, studiile si cercetarile lui Vygotskij rezulta un interesant punct de reper 
deoarece subliniaza ca:

„invatarea unei anumite activitati (adica dezvoltarea unei anumite competente) poate fi anticipata, 
nu exercitand persoana in acea specifica activitate  (adica in prestatii)  pentru care inca nu este 
matuar  (adica  inca  nu  este  competent),  ci  accelerand  maturizarea  (achizitia  competentei)  prin 
activitati (adica prestatii) in care persoana este deja matura (deci competenta), activitati care sunt 
preparatorie pentru cele care se are intentia a fi insusite (sau a competentei care se are intentia a fi 
dezvoltata) mai repede/anticipat.  Pe de alta parte, trebuie facuta distinctia intre invatarea care se 
realizeaza  prin  exercitii  spontane  datorita  competentelor  deja  dezvoltate  si,  pe  de  alta  parte, 
invatarea  datorata  interventiei  sistematice  ghidate,  de  ajutor/suport  din  partea  educatorilor  in 
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prestatii pentru care persoana nu este deocamdata competenta; exista deci doua nivele de maturitate 
(sau competente): cea relativa la posibilitatile de invatare spontana a persoanei si cea relativa la 
posibilitatile de invatare daca este ajutata (Vygotskij, 1930-31)."   

Metodologia  Emotiei  de  a  cunoaste  intervine  asupra  „zonei  de  dezvoltare  potentiala”, 
asupra a ceea ce „stie sa faca”, asupra abilitatilor pe care copilul/persoana cu deficit le are 
deja, va solicita evolutia competentelor in sectoare diferite de cel care este semnalat ca 
fiind  deficitar;  aceste  sectoare  vor  participa  la  o  maturizare  cognitiva  globala  si  la 
plasticitatea  creierului,  ale  functiilor  acestuia,  folosind ca  reper  organizarea  mentala  si 
sistemul  cognitiv  care   au  o  dezvoltare  superioara,  in  mod  complexiv  o  calitate  mai 
evoluata.  Aceasta  maturitate  complexiva  va  constitui  o  arhitectura  cerebrala  mai 
competenta si deci invatarea, care inainte era insotita de dificultati, va fi intampinata cu 
competente majore, cu o arhitectura cognitiva mai evoluata, care vor facilita si suporta 
invatarea si abilitatile care inainte erau dificil de deprins.

Un alt instrument metodologic utilizat de Emotia de a cunoaste  deriva din teoriile lui 
Lurija si avand ca finalitate depasirea handicapurilor, pentru a furniza operatorilor puncte 
de reper pentru propriile interventii, este constituit dintr-o grila care propune 4 domenii 
de referinta (P.A.S.S.):

1. PLANIFICARE

Planificarea  este  un  proces  mental  prin  intermediul  caruia 
individul  determina,  selectioneaza,  aplica  si  evalueaza 
problemele si posibilele solutii. Procesul de planificare permite 
abordarea  situatiilor  pentru  care  nu  exista  imediat  solutii 
disponibile  si  evidente.  Acest  proces  se  aplica  atat  sarcinilor 
simple cat si celor complexe, si poate implica alte procese cum ar 
fi  atentia,  simultaneitatea/concomitenta  si  succesiunea.  Este 
necesara  multa  acuitate  pentru  a  tine  cont  de  faptul  ca 
PLANIFICARE,  ATENTIE,  SIMULTANEITATE  nu  trebuie 
interpretate in modalitate succesiva, ci in mod sistemic, integrat, 
urmarind  regula  hologramei.  Succesiunea  se  datoreaza  doar 
unui fapt practic, nefiind posibila fuzionarea lor intr-un singur 
cuvant scris sau rostit. In realitate acesti atrbuie conceputi, asa 
cum  am  subliniat,  in  mod  sistemic.  Bune  capacitati  de 
planificare implica dezvoltarea unui plan de actiune, evaluarea 
valorii metodei, monitorizarea eficacitatii, eventualele schimbari 
sau refuzarea unei piste atunci cand sarcina cere o schimbare si 
controlarea impulsului de a actiona fara consideratii oportune.
Planificarea este prezenta in toate activitatile umane in care este 
necesara  utilizarea  unei  metode  pentru  rezolvarea  unei 
probleme, atat in context scolar cat si in viata cotidiana (acasa, la 
servici, in timpul liber, la joaca...)
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2. ATENTIE

Atentia este un proces mental prin intermediul caruia individul 
se  focalizeaza  in  mod  selectiv  asupra  unor  stimuli  specifici, 
inhiband raspunsurile la stimuli concurenti care se prezinta in 
acelasi  timp.  Dupa  cum  se  observa,  atentia  face  parte  din 
procesul de planificare tocmai pentru ca in timp ce se planifica 
este  necesara  ierarhizarea,  crearea  complementaritati  si  a 
relatiilor  intre  elementele  problemei  care  trebuie  planificata. 
Bune capacitati de atentie inseamna ca aceasta este focalizata si 
selectiva,  intensa  si  sustinuta.  Atentia  selectiva  necesita 
inhibarea raspunsurilor la anumiti stimuli in favoarea altora, si 
care pot fi dificil de ignorat. Atentia sustinuta/stabila se refera la 
posibile variatii in timp ale prestatiei, care poate fi influentata de 
efortul  necesar  pentru  rezolvarea  problemei  si  completarea 
sarcinii. 

3. SIMULTANEITATE

Procesul  de  simultaneitate  este  un  proces  mental  prin 
intermediul caruia individul integreaza stimuli separati intr-un 
intreg sau intr-un grup. Dupa cum se observa, simultaneitatea 
aseaza in  acelasi  timp si  in  aceeasi  dimensiune proiectuala  si 
cognitiva, planificarea si atentia. Ne referim la „intreg”, in mod 
sistemic, si chiar daca unele aspecte sunt in primul plan la un 
anumit  moment  dat,  aceasta  pozitie  de  prim  plan  nu  este 
ierarhica si nu neglijeaza celelelte nivele. Deci, daca atentia este 
concentrata intr-un anumit moment dat asupra unui element al 
sistemului,  acest  lucru  nu  inseamna  ca  relatia  cu  celelalte 
elemente  se  pierde,  nu  trebuie  sa  se  iasa  din  planificare,  nu 
trebuie pierduta simultaneitatea evenimentelor. Este ca si atunci 
cand  conducem  masina:  atentia  de  moment  asupra  unui 
obstacol  neprevazut,  nu  trebuie  sa  ne  distraga  atentia  de  la 
organizarea  complexiva  planificata  a  actiunii  de  a  conduce, 
deoarece  punand-o  pe  un  plan  secundar  unul  dintre  aceste 
elemente ne face sa pierdem simultaneitatea actiunilor necesare 
pentru a detine controlul asupra condusului. Esenza procesului 
de  simultaneitate  este  ca  persoana  trebuie  sa  puna  in  relatie 
elementele-stimul intr-o unica perceptie sau intreg conceptual.  
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2. Max Wertheimer: Teoria Gestaltismului, potentarea capacitatii di transfer 

Teoria gestaltismului (M. Wertheimer) sustine ca strazi diferite pot duce la destine diferite 
si ca strade diferite pot conduce la acelasi destinatie2. O educatie care pune accentul doar 
pe continuturi si nu pe procese, propune o simpla repetitie, un „dresaj”, fara a produce o 
adevarata  invatare/insusire  a  cunostintelor,  care  sa  poata  sa  fie  apoi  transferate  si 
reutilizate  in  alte  diferite  contexte,  formand  o  persoana  autonoma  si  independenta. 
Rigurozitatea si in acelasi timp flexibilitatea metodei Emotia de a cunoaste cuprinde in 
mod activ in procesele operative si in cele proiectuale copii si persoane cu deficit, ii face 
protagonisti activi ai invatarii, cuu scopul de a facilita copilul/persoana sa achizitioneze 
capacitati  de  a  rezolva problemele  si  de  a  putea transfera  ceea ce  a  insusit/invatat  in 
situatii noi, necunoscute. Printre altele, eroarea, in aceasta dimensiune, devine si ea proces 
de invatare.
In  cadrul  gestaltismului,  intr-adevar,  se  evidentiaza  riscul  de  itinerarii  formative  de 
„dresaj”,  care pun in legatura invatarea si  abilitatile  cu continuturile  si  notiunile.  Intr-
adevar unele  competente pe care persoana le  are  si  pe care le  aplica  in unele  situatii, 
contexte  cu  anumite  mijloace,  raman  „legate”,  „fixate”  la  aceleasi-rutinare-obisnuite 

4. SUCCESIUNE

Procesul de succesiune este un proces mental prin care individul 
integreaza stimulii intr-o specifica ordine seriala, in asa fel incat 
sa formeze un lant in progresie. Acesta este procesul care duce la 
organizarea  EXPERIENTEI  in  baza  punctelor  de  forta 
reprezentate de imagini si didascalie. 
Succesiunea nu este altceva decat o forma de organizare logico-
functionala  care  asuma  o  deosebita  importanta  din  punct  de 
vedere al potentialului cognitiv si care este determinata in mod 
strict  de  existenta  integrata  a  planificarii,  atentiei  si 
simultaneitatii. 
Fara astfel  de premise risca sa devina doar o obisnuita forma 
mnemonica, pasiva, fruct al unei conditionari mai mult sau mai 
putin operante. Procesul de succesiune este necesar atunci cand 
lucrurile  se succed intr-o ordine predefinita: de ex: Apa se pune 
in  oala  si  nu  oala  in  apa  cand  se  gateste;  cand  se  spala  se 
intampla contrariul;  sau,  intr-o reteta particulara se pune mai 
intai  ceapa  si  apoi  ciupercile,  sau  in  caz  contrar.  Chiar  daca 
ambele raman ingrediente presente in reteta, gustul subtil dar 
caracteristic  care  se  poate  da  preparatului,  senzatiei  de  gust, 
schimba  radical  gustul  si  deci  valoarea,  deci  succesiunea 
comporta doua scopuri diferite in doua feluri diferite. Calitatea 
care distinge procesul de succesiune este ca fiecare element este 
legat doar de cel precedent, iar acesti stimuli nu sunt in relatie.
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circumstante, pana la a disparea (nefind recunoscute in alte contexte unde poate fi utilizat); 
este  o  situatie  paradoxala  care  determina  multe  riscuri  cand  copilul/persoana  are  un 
deficit. 

Dunker  vorbeste  de  „fixitate  functionala”,  care  este  tendinta   de  a  se  „fixa”  asupra 
functionalitatii normale, obisnuite a unui obiect, in timp ce contextul situatiei problematice 
ar  solicita  ca  acel  obiect  sa  fie  folosit  in  mod  divers,  cu  o  finalitate  diferita. 
Comportamentul  „fixat”  tinde  deci  sa  puna  un  obstacol  solutiei,  solutie  care  depinde 
tocmai de posibilitatea de a utiliza acel obiect pentru o noua finalitate, neobisnuita. 

Gestaltismul ofera deci metodei Emotia de a cunoaste posibilitatea de a cerceta si evalua 
modalitatile educativo-didactico-formative care,  in special  in persoanele cu deficit,  tind 
spre  producerea  unei  fluiditati  in  transferarea  competentelor.  Astfel  se  poate  reflecta 
asupra modului in care un proiect educativ poate fi organizat pentru a furniza persoanei 
capacitati care sa-i permita recunoasterea propriilor competente, iar conditiile contextuale 
irelevante, secundare sau gestibile in mod constient. 
Coerent cu orientarile gestaltismului, metoda Emotia de a cunoaste presupune respectul 
diversitatii si originalitatii fiecaruia, considerate resurse, educatorii sunt vazuti cu rol de 
solocitator, provocator de ocazii de a cunoastere, nu cu rol de distribuitor de cunostinte 
preconfectionate si preorganizate. 

Ajutand persoana cu deficit „furandu-i” placerea sau neplacerea de a face o descoperire, ar 
insemna sa-i transmitem: „... o experienta bazilara foarte periculoasa (non educativa), prin 
care nu este necesar sa obosim, deoarece pentru orice tip de dificultate sau obstacol pe care 
il intalnim in viata avem la dispozitie un „sclav” care isi ia asupra lui toata greutatea” 3
Metoda Emotia  de  a  cunoaste  critica  modurile  de  predare  care  propun invatarea  prin 
intermediul memoriei si a transmiterii de continuturi.
2 "... si duo faciunt idem, non est idem”, adica daca doi indivizi fac acelasi lucru, nu este 
acelasi  lucru.  In  alti  termeni  doua  elemente  sau  doua  grupuri  de  elemente  care  sunt 
identice din punct de vedere atomic pot avea o semnificatie foarte diferita din punct de 
vedere structural; este probabil intr-adevar ca sunt diferite prin natura lor. Este necesara 
adaugarea afirmatiei opuse: daca, din punct de vedere atomic, doua elemente au functii 
foarte diverse, actiunile lor pot fi, cu toate acestea, identice din punct de vedere structural.
Pentru  a  face  acelasi  lucru  intr-o  situatie  diferita,  trebuie  facut  in  alt  fel.  Altfel  spus, 
elemente  diferite  pot  fi  identice  din  punct  de  vedere  structural."   Max  Wertheimer,  Il 
pensiero produttivo, Giunti Barbera, 1965, FI, pag. 273
3Wolfgang Metzger, Psychologie und Paedagogik, ed. Verlag Hans Huber, Bern, 1975, pp. 
46/47.Traducator Daniela Paganini.

3.  Husserl:  fenomenologia  si  dezvoltarea  capacitatilor  si  competentelor 
intentionale

Fenomenologia  (Husserl4)  sustine  ca  intentionalitatea  constiintei  se  realizeaza  cand 
persoana  se  relationeaza  cu  lumea  inconjuratoare  in  mod  activ,  nu  pasiv,  obtinand  o 
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viziune proprie, originala, constienta si responsabila. In acest mod procesul educativ care 
il insoteste in explorarea lumii, in cunoasterea si interiorizarea regulilor sale, il va conduce 
a avea o parere originala si autentica, iar apoi a alege cum doreste sa traiasca in lume, spre 
o intentionalitate libera.

Prin  intentionalitatea  constiintei,  metoda  Emotia  de  a  cunoaste,  intende  capacitatea 
subiectului de a se raporta cu lumea externa (lucruri, persoane sau alte realitati umane si 
sociale) in mod activ, nu pasiv; deci capacitatea de a incorpora obiectul sau lumea dandu-
le un sens original, conform unei viziuni personale, constienta si rsponsabila.

Din  punctul  de  vedere  al  fenomenologiei  husserliene,  deci  si  cel  al  pedagogiei 
fenomenologice,  viziunea  asupra  lumii  poate  fi  considerata  un  sistem  structurat  al 
experientelor  unei  persoane:  modul  in  care  fiecare  dintre  noi  incorporam  lumea  si  o 
punem in relatie cu noi insine dandu-i un sens, si deci contribuind la autodeterminarea 
propriei istorii.
De  asemenea,  este  important  de  subliniat,  datorita  consecintelor  sale  in  domeniul 
pedagogic, ca viziunea asupra lumii a fiecarei persoane sufera schimbari in mod continuu 
(schimbari  mai  mult  sau  mai  putin  consistente,  in  functie  de  natura  experientelor 
individuale si de disponibilitatea sa in acceptarea schimbarii) dupa modelul relatiilor cu 
lumea externa si cu altii. In acest sens, metoda Emotia de a cunoaste presupune punerea 
copilului/persoanei in conditiile de a face mereu noi experiente, in asa fel incat viziunea sa 
asupra lumii sa se imbogateasca si, eventual, sa ajunga nu in mod pasiv, la o profunda 
schimbare. 5

Cateva mijloace: de la observatie (S.O.S.P.E.) la colocviul pentru recoltarea datelor (C.R.D.)

SOSPE Sistemul Operativ de Suport pentru un Proces Educativ
Interventia pedagogica, in cadrul Metodei Emotia de a cunoste, are ca finalitate relevarea 
prin intermediul observatiei  si  al  colocviului,  in ce „stil”  intervine familia in educarea 
copilului, a persoanei cu dizabilitati de dezvoltare.
Cu ajutorul datelor obtinute prin observatie, prin comparatii (impreuna cu colegii di ariile 
medical-reabilitativa, psihologica), prin confruntarea cu parintii,  se va evalua  si orienta 
stilul  educativ  care  favorizeaza  dezvoltarea  originalitatii  si  potentialitatii  afective  si 
cognitive al copilului/persoanei.
Metoda Emotia de a cunoaste ha identificat „analizatori” care pot permite evidentierea 
stilurilor educative potrivite pentru realizarea unui adevarat „Sistem Operativ de Suport 
pentru  un Proiect  Educativ”,  pentru  a  furniza  parintilor  competenze  privind cele  mai 
oportune modalitati, strategii si ocazii.

4 Cfr. in particolare E. Husserl “L’idea della fenomenologia” Il Saggiatore Milano 1981
5Cfr. P. Bertolini “Dizionario di Pedagogia e Scienze dell’Educazione”, Zanichelli Bologna 
1996
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Indicatorii globali la care se refera metoda pentru a evalua stilul si pentru a-l identifica 
sunt urmatorii:

- Suportare in mod pasiv experientele (educatie pasiva)
- Trairea experientelor (educatie activa)

Indicatori pentru educatia pasiva Indicatori pentru educatia activa

- nu se asteapta ca necesitatea si/sau 
dorinta sa apara

- se asteapta provocand, facand in asa fel 
incat dorinta sau necesitatea sa apara

- se duc obiectele la copil/persoana - se face in asa fel incat copilul/persoana 
sa mearga spre obiecte

- nu se asteapta cereri, refuzuri, raspunsuri - se solicita si se asteapta cereri, refuzuri, 
raspunsuri

- nu se arata copilului/persoanei obiecte 
care se solicita sa fie atinse

-se arata copilului/persoanei obiecte pentru 
a-l face curios, solicitandu-i sa le priveasca, 
sa le atinga

- priveste fara sa participe in nici un fel 
(doar pentru a supraveghea sa nu se 
loveasca)

- participa, face in asa fel incat sa fie 
solicitat de copil, aproba cu privirea

- se atinge copilul/persoana „cu raceala”, 
„tehnic”, fara a se gandeasca de a 
comunica prin intermediul corpului

- se considera faptul ca contactul corporal 
propune emotii, determina placere si este o 
puternica ocazie de comunicare

- obiectele apar, fara sa se arate 
provenienta acestora

- obiectele nu apar din senin, ci se vede de 
unde vin, unde erau asezate (in sertar, in 
dulap...)

-copilul/persoana este dus dintr-un loc in 
altul, fara a observa diferentele, fara a i se 
explica unde merge si de ce

- deplasandu-se dintr-un loc in altul, se vor 
nota deosebirile de la un context la alul, se 
anticipa motivul pentru care se deplaseaza 
dintr-un loc in altul, se da un sens 
schimbarii

- nu i se arata detalii - i se evidentiaza detaliile, diferentele, in 
special in caz de contrast: mare/mic, alb/
negru...

- nu se permite copilului/persoanei sa 
atinga fata, parul

- se accepta ca copilul/persoana sa atinga 
corpul, fata, parul

- nu i se evidentiaza particularitatile 
propriului corp

- i se evidentiaza particularitatile propriului 
corp: se observa picioarele (pe care copilul 
le atinge, le priveste, le mangaie) etc
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Acesti indicatori vor fi analizati in functie de context, situatii, activitati: acasa, la scuola, la 
servici, in timpul liber.
Este necesar sa se ia in consideratie unele momente cheie pe parcursul zilei copilului/
persoanei, care chiar daca sunt momente distincte, propun oportunitati de a cunoaste care 
se integreaza si se leaga intre ele: momentul mancarii ca si cel al baii, igiena personala, 
trezirea  dimineata  sau  culcarea  seara  etc,  pot  aparea  ca  momente  marginale, 
nesemnificative.

- nu i se vorbeste (independent de faptul de 
a fi siguri ca intelege)

- purtare cu el discutii cu sens, chiar daca 
nu se e siguri ca intelege

- nu este ascultat - este ascultat cu atentie 

- nu se asteapta un raspuns al sau - se asteapta raspunsul sau, incurajandu-l

- nu se da finalitate discursurilor sau 
faptelor

- se da intotdeauna o finalitate faptelor: 
unde mergem, de ce, pentru care motiv, cu 
cine

- nu i se permite sa foloseasca instrumente, 
aparate

- i se permite sa foloseasca anumite 
obiecte/instrumente: de la lingura la 
matura, de la telecomanda la intrerupatorul 
electric, de la aparatul de inregistrat la 
chei...

- nu i se atribuie un loc personal - i se desemneaza un loc care sa fie in mod 
clar al sau (desemnarea se poate face 
impreuna): la masa, in dormitor, la televizor, 
sertarul lui...

- nu i se pun obiectele la indemana, in asa 
fel incat el sa poata incerca sa le ia

- se aseaza obiectele la indemana in asa 
fel incat sa fie stimulat, curios si sa incerce 
sa le ia

- i se preda/invata in mod pasiv, fara 
obiective precise, doar prin simplu, 
monoton exercitiu

- i se preda facandu-l sa intre/participe la 
procesul de invatare, cu f inalitate, 
provocand dorinta si placerea de a 
cunoaste

- nu se da atentie micilor competente - valor izarea chiar s i a minimelor 
competente, incercand dezvoltarea lor

- se observa in special insuccesele - sunt incurajate succesele

- se insista doar in activitati destinate a-i 
corecta erorile

- se porneste de la aspectele pozitive, dela 
ceea ce „stie sa faca”

- nu se tine cont de faptul ca momentele 
cotidiane cum ar fi mancarea, baia, micul 
dejun, pranzul, cina, igiena personala..., 
sunt ocazii in care se poate invata, 
socializa, insusii autonomii, tinand cont de 
circumstantele formalizate ca educative.

- sunt utilizate momentele vietii cotidiane ca 
si oportunitati de invatare, de socializare, 
de a deveni autonom: mancarea, baia, 
micul dejun, pranzul, cina, igiena personala  
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Utilizarea categoriilor Educatiei ACTIVE si ale educatiei PASIVE in cercetare si interventia 
precoce

Domeniile schematizate anterior,  relative la a suporta  (pasiv) si  la  a face  (activ),  au fost 
utilizate intr-o cercetare privind interventia precoce (specifica de la 0 la 3 ani). In aceasta 
circumstanta,  operatori  au  observat  cu  ajutorul  criteriior  activ/pasiv,  din  spatele  unei 
oglinzi unidirectionale, sau cu ajutorul unui ecran conectat cu camera de observatie prin 
aparate de filmat orientabile, timp de 30 minute, interval divizat in sectoare de 10 minute 
circa fiecare:

- primul sector avea obiectivul de a evidentia „stilul” educativ al familiei (daca 
sunt frati si acestia doresc, sunt implicati si ei)

- al  doilea  sector,  de  control,  se  verifica  prin  confruntarea  cu  interventia 
„pilotata”  de  catre  operator,  care  ia  locul  parintilor  in  joc  (parintii  sunt 
invitati sa stea de-o parte, sa priveasca fara sa intervina)

- al treilea sector in care responsabilul supervizor al sistemului de observatie 
invita  parintii  sa  se  aseze  in  jurul  mesei  pentru  colocviu  (in  timp  ce 
interventia ghidata a operatorului continua)

1. Primul sector:

Se observa parintii si eventual fratii in funtie de indicatorii activ/pasiv si in functie de 
urmatoarea  schema  orientativa  care  de  fiecare  data  va  fi  adaptata  originalitatii/
specificitatii copilului si familiei (cu ajutorul datelor evidentiate anterior)

Schema pentru orientarea observatiei

- Se asteapta ca copilul sa se uite in jurul sau?
- Se indruma copilul sa exploreze contextul?
- Se ofera jocuri copilului?
- Se stimuleaza la joc?
- Se ofera un joc anume?
- Se da posibilitatea de a alege?
- Cand este pasiv se incearca implicarea lui?
- Se implica oferindu-i jocuri?
- Se implica cerandu-i ajutorul?
- Se implica facandu-l sa devina curios?
- I se ofera multe jocuri fara sa se astepte ca el sa aleaga?
- Membrii familiei sunt coordonati intre ei in oferirea situatiilor de joc?
- Membrii familiei ofera jocuri punandu-se in opozitie reciproca, intr-o situatie 

competitiva?
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- Se joaca implicand mai multe jocuri intr-un unic „proiect de joc”?
- Se fragmenteaza jocul oferind copilului  jocuri  diferite si  deci  facandu-l  sa 

treaca de la un joc la altul?
- Este implicat si corpul?
- Se vorbeste?
- Se asteapta un raspuns?
- Se utilizeaza inflexiuni particulare, atractive de voce?
- Jocul este colaborativ?
- Jocul are o finalitate?
- Se duc jocuri copilului?
- Se duce copilul la jocuri?
- Se utilizeaza un spaziu redus?
- Se utilizeaza un spatiu amplu?
- Se fac complimente cand copilul are succes, reuseste?
- Se fac complimente intotdeauna, independent de rezultat?
- Se da atentie altor ocazii care nasc in timpul jocului, acestea sunt utilizate 

pentru a face jocul mai interesant sau pentru sa treaca de la un joc la altul?
- Se sustine jocul cu comentarii de genul: „punem farfurioarele asa, preparam 

masa pentru bunica, si cand va veni va fi bucuroasa...”?
- Se utilizeaza un vocabular pentru a-l face sa devina curios, pentru a-l solicita, 

incuraja, atrage?
- Se invata strategii pentru a depasi o problema?
- Se permite copilului sa foloseasca obiecte mediatoare?
- Parintele are un rol de mediator sau inlocuieste copilul?
- Parintii  sunt  complementari  intre  ei  sau  se  contrasteaza?  Se  obstacoleaza 

reciproc?
- Parintii se distreaza?

2. Al doilea sector:

Operatorul  verifica  ceea  ce  a  observat  dupa  schema orientativa  utilizata  in  primul 
sector.  Daca parintii au produs in principal o relatie SUPORTATA PASIV, operatorul 
verifica comportamentul copilului intr-o situatie TRAITA ACTIV. Daca relatia a fost in 
principal TRAITA ACTIV, aceasta se verifica cu interventia unei terte persoane.
Operatorul  este  „pilotat”  printr-o  conexiune  receptor-transmitator  la  distanta,  cu 
auricular, din partea grupului de observatie care sta in spatele oglinzii unidirectionale. 
Grupul,  avand  la  indemana  notitele  luate  in  primul  sector,  orienteaza  pilotand 
comportamentul  operatorului  in  camera  pentru  a  verifica  si/sau punctualiza  unele 
aspecte relevate in precedenta.

3. Al treilea sector
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In  camera  unde  se  desfasoara  activitatile  (intr-un  unghi  predestinat),  supervizorul 
responsabil  (in  baza  celor  observate  si  a  discutiilor  avute  in  spatele  oglinzii 
unidirectionale in cele 20 minute precedente), instaureaza un dialog cu parintii, (lasand 
din ce in ce mai liber operatorul care este inca in conexiune si pilotat cu grupul de 
observatie).
Colocviul  isi  propune sa  verifice  stilurile  cognitive  (se  verifica  si  stilurile  cognitive 
observate  in  cele  20  min  precedente)  acasa  si  alte  activitati  care  de  obicei  sunt 
considerate  marginale,  cum  ar  fi:  mancarea,  baia,  in  fata  televizorului,  iesirile, 
organizarea obiectelor, a timpului, a spatiului...

Colocviul  se  desfasoara  dupa  C.R.D.  si  aprofundat  in  acest  sens  intr-o  intalnire 
succesiva, iar apoi periodic cu familia.

Criterii de relevare dati (C.R.D.)

C.R.D. se desfasoara in colocvii periodice care evidentiaza competenzele, ceea ce „stie 
sa faca” copilul/persoana cu deficit, in 4 arii de baza:
- casa
- scoala
- timpul liber
- serviciul

C.R.D.respecta urmatoarea procedura:

Confruntarea periodica cu familiile si cu operatorii, dupa Metoda Emotia de a cunoaste 
trebuie considerata un parcurs informativ-formativ care are intentia de a furniza cheile 
conceptuale,  instrumentele  culturale  pe  care  se  bazeaza  si  spre  care  se  orienteaza 
alegerea  unui  parcurs  educativ,  medico-reabilitativ  si  didactic.  Confruntarea  cu 
familiile  si/sau  cu  operatorii  are  la  dispozitie  observatia  S.O.S.P.E.  si  incepe  de  la 
momente  libere,  de  conversatie,  pentru  ca  apoi,  treptat  (pe  masura  ce  conversatia 
furnizeaza elemente, date) sa devina din ce in ce mai precisa, definita.
Parintii si operatorii sunt informati in mod gradual cum va fi gestionata confruntarea 
iar cererea este aceea de a vorbi despre competente, despre aspectele pozitive, despre 
ceea ce „stie sa faca” propriul copil/persoana la care se refera interventia, in cadrul 
Pedagogiei Speciale cu Metoda Emotia de a cunoste. In plus, aceasta confruntare, tinde 
sa  inlantuiasca  evenimentele,  sa  alature  episoade  cu  scopul  de  a  identifica  si/sau 
construi cadre congruente privind parcursul de viata al  persoanei cu deficit,  tinand 
intotdeauna cont de relatia intre persoana si  context,  intre persoana si  ceilalti  (frati, 
bunici, educatori, terapeuti...)

Confruntarea  ia  in  considerare  episoade,  circumstante  care  pot  parea  banale  si 
marginale  ,  considerare  aceste  episoade  ca  elemente  analizatoare  al  sistemului 
relational complex care este familia (in stransa legatura cu evenimentele, contextele, 
situatiile si cu altii care sunt in contact cu el).
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Evenimentele marginale, prin faptul de a fi considerate banale, deseori au capacitatea 
de a evidentia stilul  educativ-relational  al  contextului  familiar,  educativ,  reabilitativ, 
timpul  liber,  evidentiere  „curata”,  fara  acoperiri  mimetice  care  tind  sa  aplatizeze 
originalitatea  familiei  uniformizand  in  modul  de  a  povesti  viata  cotidiana, 
comportamentele si stilul original dupa clisee standard.
De obicei se prefera ca primele colocvii sa se faca doar cu parintii si/sau cu operatorii, 
deoarece prezenta copilului si eventual a fratilor nu este de mare ajutor, dat fiind ca in  
situatii necunoscute, contexte noi (care pot provoca timori), comportamentul poate sa 
nu coincida cu cel din viata cotidiana.
Colocviul cu parintii si/sau cu operatorii evidentiaza printre altele cum persoana cu 
necesitati  speciale  este  vazuta,  considerata,  evaluata  de  parinti,  un  punct  de  reper 
pentru  a  intelege  modalitatile  de  a  se  relationa  cu  el.  Dupa  care,  daca  emerge 
necesitatea  de evaluare directa a persoanei, a situatiei, a contextelor relationale atat 
acasa  cat  si  in  timpul  liber,  se  concorda  vizita  unui  operator  care  va  putea  face 
observatii direct in contextele in care traieste copilul. Alta consideratie care pledeaza 
spre a nu solicita prezenta copilului/persoanei cu necesitati speciale, in special cand 
intalnirile  se  desfasoara  la  Universitate  (sau  in  locuri  nu  special  organizate  pentru 
observatie), este ca nefiind locuri neadecvate, sunt inutile pentru observatie.
Insist asupra faptului ca principalul scop in acest moment este acela de a furniza chei 
conceptuale si culturale parintilor si operatorilor pentru a deveni protagonisti activi in 
alegerile  educativo-didactice.  Obiectivul  este  acela  de  a  capacita  familia,  parintii,  a 
intelege  ceea  ce  este  mai  bine  pentru propriul  fiu,  in  baza datelor  pe  care  metoda 
Emotia de a cunoaste le propune. A fi protagonisti  informati inseamna utilizarea la 
maxim a resursele pe care ambientul lor, orasul din care provin, le pun la dispozitie. 
Scopul nu este acela de a determina care sunt situatiile care pot fi conflictuale intre date 
si  experientele  cercetarilor  facute  de catre  institutii  publice  sau private  sau expertii 
prezenti  in  zona,  ci  de  a  crea  complementaritati,  retele  sinergiche,  cooperare  intre 
Universitate (instituzione desemnata a face cercetare stiintifica) si structurile sanitare 
sau educative locale pentru a da forta interventiei. (dupa cum este prevazut de legea 
1046)

Trebuie considerat  faptul  ca,  in special  primele piste de lucru care se propun,  sunt 
explorative, ca initial ne gasim in faza ipotetica si ca pistele care se propun pot sa fie 
neconcordante   cu  experientele  anterioare  ale  copilului/persoanei.  Formularea 
ipotezelor este utila in special pentru largirea campului de analiza, pentru stimularea 
altor  posibilitati  interpretative  care  pot  orienta  spre  noi  si  alternative  proiecte  de 
interventie.  Amplificarea  campului  punctelor  de  reper  este  foarte  utila  pentru 
evaluarea stiintifica.

6 cfr Legii nr  104 din 5 febbraio 1992,  (in GU del 17 febbraio 1992)  Lege-cadru pentru 
asistenta,  integrarea  sociala  si  drepturile  persoanelor  cu  handicap  Art.  5  -  Principii 
generale pentru drepturile persoanei cu handicap -
1.  Promovarea autonomiei  si  realizarea integrarii  sociale  se  urmaresc  prin urmatoarele 
obiective:
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dezvoltarea  cercetarii  stiintifice,  genetice,  biomedicale,  psihopedagogice,  sociale  si 
tecnologice si prin intermediul  programelor finalizate concordate cu institutii publice si 
private, in particular cu sediile universitare, cu  Consiliul National de Cercetare (CNR), cu 
serviciile sanitare si sociale, considerand persona  cu handicap si famiglia sa, daca sunt 
implicati, subiecte partecipative si  cunoscatori ai cercetarilor.

Este  utila  folosirea  unui  jurnal  pentru  a  semnala  schimbarile  copilului/persoanei 
tocmai  pentru  a  putea  continua  pe  baza  acestora  sa  descoperim  care  sunt  erorile 
noastre dar si validitatea ipotezelor proiectului, pentru a putea innoi ipotezele tinand 
cont  de  originalitatea/particularitatile  copilului/persoanei.  Cu  siguranta  primele 
interventii  propun  variatii  pozitive,  dar  acestea  nu  sunt  semnificative  daca  nu  se 
intelege:

A) in ce masura depind de cresterea spontana
B) daca schimbarile sunt datorate noutatii interventiei care inlocuieste 

rutina
C) daca  rezultatul  ipotezelor  noastre,  al  discutiilor  cu  parintii, 

educatorii, terapeutii sunt applicate

Pe masura ce cauzele progresului copilului/persoanei devin clare, ne putem indrepta 
spre acele domenii care sunt mai potente si mai adecvate, se pot descoperi si inventa 
altele.

BUNE PRACTICI: unele piste de lucru

De-a  lungul  anilor  prof.  Nicola  Cuomo,  in  colaborare  cu  echipa  sa,  a  elaborat 
instrumente  de  interventie  destinate  potentarii  cognitive  si  afective,  prin  actiunea 
asupra:
1. potentarea cunoasterii spatiului si timpului
2. categorizare, organizare seriala, clasificare
3. coordinament oculo-manual si a motricitatii fine
4. cunoasterea si utilizarea banilor
5. potentarea atentiei, a memoriei si a observatiei
6. achizitionarea si potentarea abilitatilor de lectura, scriere si de calcul

Bunele practici/piste de lucru, au ca finalitate depasirea din partea copilului/persoanei 
handicapul  pe  care  il  presupune  deficitul  sau  si  determinarea  conditiilor  pentru  o 
didactica integrata si inclusiva, pentru depasirea dificultatilor de invatare si de predare, 
pentru un proiect  de viata autonoma si independenta, cu emotia de a cunoaste si dorinta 
de a exista, gandindu-ne in perspectiva si la viata „dupa parinti”.
Strategiile  operative/piste  de lucru,  de aplicat  in  practica  in  cele  patru domenii  (casa, 
scoala,  servici,  timpul  liber)  sunt  monitorate  cu  o  superviziune  permanenta,  atat  in 
prezenta  cat  si  la  distanta.  Pistele  de lucru indica  felul  in  care  sunt  implicati  copiii  si 
persoanele cu dizabilitate in aspectele procesuale profunde ale evenimentelor, punandu-i 
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in situatia de a reflecta asupra actiunilor pentru a-si insusi competentele in mod profund si 
structural, in asa fel incat sa poata exercita in mod intentional transferul cognitiv.

Prin reflectarea asupra actiunilor care se fac, arhitectura cognitiva si afectiva a copiilor si a 
persoanelor  cu  deficit  (indiferent  de  situatie,  pentru  ca  experienta  nu  are  un  caracter 
notional), va suferi o schimbare calitativa; astfel copilul descopera gandirea si extrema sa 
potenta ca posibilitate de transfer a competentelor achizitionate in acea experienta.

Pistele  de  lucru  ,  printr-o  metodologie  care  utilizeaza  multiple  si  riguroase  strategii, 
propun solicitari in ceea ce Vagotski denumeste zona de dezvoltare potentiala. Emotia de a 
cunoaste este, prin pistele de lucru, fondata pe metoda experimentala riguroasa, atenta la 
observatia competentelor persoanei, la ai sai „stie sa faca”, pentru a emite cat mai multe 
piste de lucru si de ocazii pentru a putea deveni din ce in ce mai contienti de

- procese, parcursuri, alegerea optiunilor
- de felul in care este organizat pentru rezolvarea unei probleme
- de felul in care se poate organiza pentru cautarea si gasirea de solutii
- de faptul ca o problema poate fi abordata cu modalitati si mijloace diferite si 

ca analiza si evaluarea sa poate face din multiple puncte de vedere
- de faptul ca este important „sa stie sa intrebe”,  „pe cine sa intrebe”, „cand sa 

intrebe”,  „  sa  stie  sa  ceara  ajutor”,  atunci  cand  este  necesar,  sa  gaseasca 
instrumente facilitatoare

Protocolul  prevede  momente  compacte,  de  obicei  de  doua  ori  pe  saptamana,  pentru 
formarea atat a familiei cat si a operatorilor intr-o dimensiune nu doar intentionala, ci mai 
degraba concreta (fapte,  comportamente puse in actiune)  cu copiii  si  cu persoanele cu 
deficit. In continoare operatorii formati dupa metoda Emotiei de a cunoaste intervin cu  un 
ritm de doua ori pe saptamana, in module de 3 ore fiecare.
Actiunea formativa in timp mentine un tutoraj atat pentru familii cat si pentru operatori, 
de la caz la caz, in fiecare luna su trimestral, atat in prezenza tutorului cat si la distanta.
Pistele de lucru/bune practici propun o meticuloasa metodologie de interventie ipotizata, 
experimentata si evaluata, in faza de cercetare, din doua unghiuri epistemologice,  care se 
refera  la  aria  neurostiintifica  si  la  aria  psihologiei  clinice,  care  verifica  in  mod riguros 
parcursurile operative si bunele practici aplicate in Pedagogia speciala orientata de catre 
principile Emotiei de a cunoaste.
Pistele  de  lucru,  actionand  asupra  contextelor,  asupra  situatiilor,  asupra  atmosferei 
relationale (si incluzand in mod activ atat la nivel proiectual cat si la nivel operativ), copiii 
si  persoanele cu handicap,  au ca scop acela de a produce un potentiament cognitiv si 
afectiv in processele de gandire si de limbaj.

Contextele, situatiile, atmosfera si modalitatile relationale: Proiectul Prieten

Pe planul orientarii metodologice privind interventia operatorilor, metoda „Emotia de a 
cunoaste”  se  bazeaza  pe  un  proiect  denumit  „prieten”,  care  propune  o  atitudine 
relationala, modalitati comunicative si actiuni de mediere instrumentala si relationala care 
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faciliteaza  dezvoltarea  cognitiva  si  afectiva,  reunindu-se  cu  ipoteza  integrata  de 
autonomie, socializare si invatare.
Proiectul  „Prieten”  consta  in  realizarea  de  parcursuri  de  cunoastere  si  insusire  de 
competente cu scopul de a imbunatatii calitatea vietii.
Parcursul  „piste  de  lucru”  cauta  sa  identifice  care  sunt  situatiile  placute  in  care  apoi 
colocare/plasare INVATAREA, SOCIALIZAREA si AUTONOMIILE, in situatii cotidiane 
de viata.
Prietenul-educator va determina o situatie de prietenie care poate parea artificiala, avand 
in vedere ca nu naste in acele situatii cazuale in care de obicei se devine prieteni.  Astfel de 
circumstante deseori nu sunt realizabile datorita timorilor produse de dezinformare si/sau 
inhibitii: „Nu cred ca voi sti ce trebuie sa fac...; si daca se intampla ceva?...” Printre altele 
„operatorul-prieten”  si  datorita  diferentei  de  varsta,  a  experientelor  mai  bogate,  a 
profesionalitatii sale, capacitatilor proiectuale, este in masura sa orienteze , sa „piloteze” 
experientele copilului. „Prietenia artificiala” devine o ocazie care a fost produsa pentru a 
putea furniza copilului/persoanei cu dizabilitate competente utile pentru a putea apoi sa 
produca „nasterea” unei prietenii, imbogatind cercetarea, reflectia pedagogica.
Persoane, obiecte, contexte, pot dezavantaja nasterea unei prietenii. De aceea operatorul-
prieten va produce competentele necesare mentinerii unei prietenii.  
Autonomia si invatarea vor fi parcursul formativ, iar obiectivele nu vor fi strict legate de 
randamentul scolar sau de terapie, unde exista un permanent control, ci vor fi evaluarea 
intr-o relatie care se bazeaza pe „principiul sinceritatii”.
Parcursurile  sunt  documentate  (audio-video-monografii)  si  constituie  bogate  surse  de 
strategii si tactici care provoaca „imbunatatiri” ale rezultatelor scolare induse (transfer).
Relatia de prietenie este gestionata in interiorul raportului operator-copil cu dizabilitate, ca 
un fel de privacy relationala, fara interferenta parintilor sau a terapeutilor, a educatorilor, 
intr-un teren unde nu se asteapta nimic, dar se poate intampla orice.

Prietenul este acela care ne invata prin exemplul sau, prin sfaturile sale confidentiale, sa ne 
comportam in autobuz, pe strada, in posta, la restaurant..., prietenul este unicul care ne 
ofera experienta sa perntru a avea rezultate mai bune la servici sau in relatiile personale.

VALUTAREA EFICACITATII: AUTONOMII, SOCIALIZARE SI INVATARE 

In  metoda  Emotia  de  a  cunostese  se  evalueaza  eficacitatea  interventiei  pedagogice  in 
functie de gradul de implicare si integrare reciproca ale autonomiei, socializarii si invatarii, 
conform careia: fiecare autonomie trebuie sa produca competentein cadrul socializarii si 
invatarii;  socializarea  competente  in  cadrul  autonomiei  si  ale  invatarii;  invatarea  
competenze in cadrul socializarii si ale autonomiei.

Aceste trei arii, denumite „arii de competenta”, se disting doar din exigente de analiza si 
pentru a putea releva date utile pentru cercetare, dar trebuie considerate ca sistem integrat, 
arii care functioneaza in contemporan. Cele trei arii de competenta sunt analizate, intr-o 
cercetare sistematica, in asa fel incat sa poata fi puse in legatura cu diferite situatii-contexte 
in care aceste abilitati si competente emerg, in asa fel incat sa se poata identifica faptele, 
modalitatile si conditiile care au favorizat manifestarea lor.
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In  aceasta  dimensiune,  metoda  Emotia  de  a  cunoaste  rezulta  complementara  cu  ICF 
(Clasificarea  Internationala  a  Functionarii  ,  a  Disabilitatii  si  a  Sanatatii),  instrument 
elaborat  de  catre  OMS (Organizatia  Mondiala  a  Sanatatii)  pentru  a  descrie  si  masura 
sanatatea  si  dizabilitatea  populatiei,  complementara  prin  organizarea  care  consimte 
recoltarea,  descrierea  si  clasificarea,  asociata  unei  conditii  de  sanatate.  De  asemenea 
complementaritatea se regaseste si in considerarea factorilor contextuali si ambientali.

PENTRU APROFUNDAREA METODEI EMOTIA DE A CONOASTE FACETI REFERINTA 
LA AMPLELE  MATERIALE  DE  CERCETARE,  DOCUMENTATIA AUDIO-VIZUALA SI 
PUBLICATIILOR, conform. http://emozione.scedu.unibo.it 

PRINCIPII:
1. Globalitatea:  ar trebui sa se procedeze in asa fel incat copilul sa nu se opreasca 

asupra unei parti, fara sa aiba conexiuni si semnificatii ale contextului, ale relatiilor, 
ale situatiilor. Adesea se opreste asupra detaliilor prea mult timp, pierzand sensul 
circumstantei.

2. Semnificatie: in cel mai absolut mod, nu trebuie facute activitati sau exercitii care 
nu au o finalitate. In citire/scriere, de exemplu, daca se tine cont de globalitate, de 
situatii  si  de semnificatia acestora, consecinta didactica este aceea de a nvata nu 
litere separate, ci cuvinte, scurte propozitii.

3. Informatia: copilul trebuie sa fie informat in mod clar (anticipand daca este necesar 
cu miloace auxiliare, de exemplu fotografii), despre ceea ce face si de ce.

4. „Stie sa faca”:  este fundamentala incurajarea partii  pozitive,  a competentelor pe 
care copilul le are deja, pentru ca apoi sa se porneasca de la acestea.

5. Multiaccesibilitatea: in predarea citirii si scrierii, cercetarile noastre au demonstrat 
ca unii copii sunt avantajati de inceperea de la lectura (ctire), iar altii de la scriere, 
este deci indicat sa se inceapa de la abilitatile pe care le are copilul.

6. Ocaziile: cand se organizeaza o activitate trebuie sa se tina cont de faptul ca aceasta 
pot sa provoace oportunitati neprevazute initial, dar care pot fi mai pregnante, mai 
semnificative  decat  cele  care  au  fost  proiectate.  Este  necesar  sa  fim pregatiti  sa 
utilizam aceste ocazii,  pregatiti  pentru schimbare,  ramanand fideli  proiectului  si 
obiectivelor sale.

7. Multimedialitatea:  in  comunicarea  de  continuturi  copilului:  cuvantul,  scrisul, 
imaginile,...  uneori  nu  sunt  suficiente  daca  sunt  separate,  de  aceea  un  mesaj 
multimedial integreaza limbajele:  cuvintele sunt sustinute de imagini ,  imaginile 
sustin cuvintele, sunetele imaginile.

8. Memoria emotionala:  trebuie  tinut  cont  ca  exista  memoria  afectiva,  emotionala, 
acea  memorie  care  prezinta  creierului  imagini,  situatii,  circumstante,  mirosuri, 
sunete, gusturi... si ca mirosul poate readuce memoriei imagini, situatii, cuvinte; ca 
cuvintele readuc memoriei mirosuri, contexte. Memoria evocativa prin intermediul 
emotiilor poate constitui un suport pentru dezvoltarea cognitiva.

9. A face: itinerarii didactice practice, aplicate: a atinge, a se misca, a merge, a privi, a 
face, a lipi, a taia, a arunca, a lovi, a prinde, a fugi... sunt actiuni care trebuie incluse 
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in proiectul educativ, devenind citire, scriere, memorie, pentru ca a fost „facut”, s-a 
miscat pentru rezolvarea sarcinii.

10. Stil cognitiv original: unii copii isi amintesc, sunt atenti daca nu se misca, altii mai 
degraba dimineata decat dupa masa, altii in liniste; altii au capacitati majore de a 
memoriza daca sunt in miscare, daca sunt in actiune, daca asculta muzica, dupa 
masa, fiecare are modalitati tipice de studiare.

11. Heterocronia:  perspectivei  unei  dezvoltari  liniare  si  mai  mult  sau  mai  putin 
omogene, se adauga ipoteze care observa si evalueaza procesele de dezvoltare in 
extrema lor variabilitate, cu asimetrii, instabilitati, incoerente, heterocronii care par 
sa nu aiba legaturi stranse, paradigmatic in conexiune cu conceptul de omogenitate, 
uniformitate in dezvoltare.

12. Atentie  la  contexte,  situatii,  atmosfera,  si  la  sistemul  relational.  Reflectiile  in 
domeniul  discontinuitatii  dezvoltarii  psiho-biologice,  a  amplificat  perspectiva 
analizei  in  domeniul  relational,  emotional,  cu  o  atentie  speciala  asupra 
experientelor directe, contextelor, situatiilor, evenimentelor, deschizand noi ipoteze 
despre inteligenta, memorie, invatare, spre noi orizonturi teoretice, metodologice si 
operative. In aceasta dimensiune ICF (Clasificarea Internationala a Functionarii , a 
Disabilitatii si a Sanatatii) rezulta complementar metodei Emotia de a cunoaste.
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