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“ Îţi place să mergi la şcoală? Nu! De ce ? E urâtă! Cum urâtă? Urâtă precum... urâtă ca diavolul”

Aceste răspunsuri ale unui copil de la şcoala elementară le-am luat ca punct de pornire 
pentru o carte scrisă cu câţiva ani în urmă (nu toţi copiii sunt sinceri şi dintre cei care spun 
că lor le place să înveţe câţi spun adevărul?) (Cuomo, 1995). E urgentă formarea unei şcoli 
care să propună emoţia de cunoaştere şi dorinţa de a exista (Cuomo, 2000). Ce modalităţi, 
condiţii, strategii şi instrumente trebuie să deţină un profesor pentru a provoca dorinţa şi 
plăcerea de a cunoaşte? Ce referinţe teoretice şi metodologice? Care sunt prejudecăţile care 
de multe ori orientează  didactica, făcând învăţarea să  devină  o supărare, o condiţie de 
plictiseală,  şcoala - „ceva” ce face să  îţi vină  în minte „diavolul”, „infernul”? Care sunt 
experienţele  care  au  transformat,  pentru  a  rămâne  în  câmp  metaforic,  „infernul”  în 
„paradis”?

Experienţele care fac referire la orientările „Emoţiei de a Cunoaşte şi Dorinţei de a 
Exista” fac să retrăiască traseele în care studiul e posibil în contexte şi situaţii care propun 
stare de bine, fericire, dorinţă de cunoaştere. O şcoală comparabilă cu o Ţară a Jocurilor, o 
şcoală unde este posibil ca plictiseala să fie învinsă şi unde copiii merg să se joace şi să 
înveţe,  o  şcoală  în  care  să  înveţi  este  extenuant  dar  în  acelaşi  timp  simplu  datorită 
“maşinii” magice pe care copiii înşişi împeună cu profesorii o inventează şi o construiesc. 
O şcoală unde se poate realiza orice, unde se poate visa că poţi zbura, că poţi călători în 
timp sau că  poţi  întâlni  diverse personaje istorice şi  să  le  vorbeşti;  o  şcoală  în care se 
descoperă  că  modalităţile  de  cunoaştere  pot  să  depăşească  itinerariile  convenţionale, 
adesea recunoscute ca unice trasee pentru a accede la a şti, la cunoştinţe; o şcoală în care se 
descoperă  că  simpla vizualizare a unor imagini  poate să  readucă  în  memorie situaţii, 
mirosuri, sunete, temeri. O şcoală în care itinerariile spre cunoaştere nu sunt doar trasee 
graduale şi simple - rezultatul unei adunări de percepţii senzoriale şi de evenimente sau 
ale  unei  organizaţii  inginereşti  de  cunoştinţe  care  trebuie  învăţate  în  mod  pasiv  -,  ci 
complexe şi articulate, care reprezintă experienţe trăite caracterizate de fantasme, senzaţii, 
emoţii... în situaţii afective care constituie un câmp de analiză suficient de vast şi variabil, 
unde e posibilă regăsirea unei oportunităţi, a unor strategii pentru a se pune în mişcare 
intervenţii diferite şi originale. O şcoală în care Lampa lui Aladin este în ochii copiilor. O 
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şcoală în care teama de a explora, de a gândi, de a citi, de a scrie, de a calcula, de a studia, 
sunt anulate de aventura de a depăşi povocările pe care cunoaşterea le propune. 

Unei  didactici  reducţioniste,  cu  scheme prestabilite  în  mod rigid  care  făceau să 
revină într-un mod mai simplu şi automat alegerile traseelor  didactice, ale programelor, 
rezulta  fundamental  să-i  opunem  în  viitor  (în  care  deja  suntem)  o  didactică  care  să 
propună o mentalitate flexibilă, creativă, curioasă, cooperativă, onestă în plan intelectual, 
care să producă o energie permanentă a dorinţei de cunoaştere. Şcoala astăzi şi în viitor ar 
trebui sa provoace situaţii în care copilul să-şi formeze situaţii problematice, să ştie să facă 
supoziţii, să ştie să formuleze şi să verifice o multiplicitate de ipoteze, pentru o gândire 
divergentă,  creativă  şi  autonomă.  Astăzi,  chiar  şi  pentru cine a  ajuns la  elevate  nivele 
culturale şi sociale, din cauza unei extreme dinamici cu care se desfăşoară evenimentele, 
schimbările  structurale de contexte,  sistemele de comunicare,  de orientări  culturale,  de 
tehnologie (care întăresc mai ales sistemele de comunicare, posibilităţile de relaţionare, de 
schimbări,  relativizând timpul şi  spaţiul),  se  simte necesitatea unei  extreme flexibilităţi 
pentru a inova şi a adapta mereu propriile competenţe la noile exigenţe.

Competenţele, cunoştinţele care sunt fundamentale pentru viitor se află în căutarea 
calităţii  vieţii  şi  în  capacitatea  de  a  le  reorganiza  mereu,  fără  ca  această  necesitate  de 
reorganizare, disponibilă şi pregătită să repună permanent în discuţie alegeri, instrumente, 
programe,  proiecte  etc.,  să  vină  trăită  ca  o  tulburare  „diabolică”,  dar  din  contră,  acea 
energie  este  o  resursă  care  permite  pătrunderea  în  lumi  şi  dimensiuni  noi,  pentru  a 
imagina şi inventa alte moduri şi calităţi de a exista. Nu se discută deci despre a preda şi a 
învăţa doar conţinuturi specifice, ci de a preda o nouă atitudine de gândire nu pasivă, dar 
mai ales liberă, etică şi creativă.

Care trebuie să  fie astăzi formarea profesorilor din viitor? Este în mod structural 
diversă  de cea care producea un itinerariu formativ sumar şi linear, dar repetitiv? Există 
instrumente, cunoştinţe pentru a putea reface o mentalitate predominant didactică? Există 
astăzi  posibilităţi  culturale şi  tehnologice pentru a schimba „faţa diavolului”,  pentru a 
transforma o  şcoala  „infern”  într-o  şcoală  „paradis”,  pentru  a  determina  condiţiile  de 
bunăstare în traseul de predare şi învăţare, pentru a oferi plăcerea de a exista şi dorinţa de 
cunoaştere?  Proiectele  de  inovare  didactică  puse  în  act  împreună  cu  profesorii  care 
urmează  orientările „Emoţiei de a Cunoaşte şi Dorinţei de a Exista” demonstrează  că  e 
posibil.

Ce  gândesc  specialiştii  din  domeniul  neurologic  şi  psihologic  despre 
„Emoţia de a Cunoaşte şi Dorinţa de a Exista”

„… Predarea neîmbogăţită de fantezie, neimaginativă, riscă să respingă toate acele ipoteze 
nepractice  sau  realiste  dar  care  sunt  reţinute  ca  inutile  (şi  uneori  obstacole)  în 
învăţare” (Vygotskij, 1972).

Cu  ocazia  unui  Seminar  Internaţional  în  cadrul  proiectelor  Socrates-Erasmus  şi 
Tempus organizat de mine în 25 mai 2002, lângă Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei al 
Universităţii  din  Bologna,  a  avut  loc  o  confruntare  ştiinţifică  multi  şi  interdisciplinară 
asupra importanţei emoţiilor în procesul de învăţare la copiii cu sau fără deficit. A rezultat 
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clar  în  urma  discuţiilor  că  intervenţia  în  domeniul  orientărilor  asupra  „Emoţiei  de  a 
Cunoaşte şi Dorinţei de a Exista” se împleteşte cu necesitatea de a avea un profesor care 
trebuie să acţioneze adoptând o atitudine experimentală.
   

Punctul de vedere al ariei neuroştiinţifice

Colegii  din aria  de cercetare  neuroştiinţifică  subliniază  că  energia  investită  în  învăţare 
reprezintă emoţii şi schiţează o explicaţie neurofiziologică.

“Astăzi avem o idee clară despre cum e structurat creierul nostru şi putem zice cu 
siguranţă  că  acesta  funcţionează  precum  un  sistem  integrat  în  cadrul  unui  context. 
Mulţumită  neuroplasticităţii  sale,  creierul  este  genetic  programat  pentru o  interacţiune 
dinamică cu mediul; mediul fizic şi cultural”. Cuvintele cheie sunt deci: creierul, sistemul 
şi contextele unui raport între biologie şi cultură. Dar cum funcţionează creierul? “De la 
naştere şi până la vârsta adultă creierul lucrează mereu în acelaşi mod, dar la nivele mereu 
mai  complexe.  Creierul  analizează  (cortexul  perceptiv  olfactiv,  tactil,  gustativ,...), 
interpretează (ariile asociative, intermediare), confruntă cu memoria (valenţa cognitivă şi 
emotivă), decide (ariile prefrontale) şi ia iniţiative (aria motorie, lingvistică, aria frontală). 
Deoarece la orice vârstă e prezentă această serie, e posibil să se intervină. Datorită acestui 
motiv  reiese  clar  importanţa  de  a  acţiona  asupra  ariei  de  dezvoltare  potenţială,  adică 
asupra a ceea ce copilul va şti să facă mâine datorită intervenţiilor de mijlocire din partea 
profesorilor şi nu doar asupra a ceea ce elevul ştie să facă astăzi, ţinând cont de faptul că 
dacă în plan educativ şi didactic ne închidem în scheme rigide şi repetitive, capacitatea 
cerebrală  vine limitată.  Şi tocmai în emoţii, se subliniază  în aria neurologică,  se găseşte 
stimulul pentru a o dezvolta. 

„Cu ajutorul mediatorilor, reprezentaţi de persoane, instrumente şi situaţii,  avem 
posibilitatea  de  a  învăţa.  Aceasta  pentru  că  sistemul  creierului  posedă  o  parte  mai 
profundă care controlează restul. Este partea care se dezvoltă prima, atâta timp cât o găsim 
şi la nou-născut, funcţionabilă în mod perfect, pentru a îl proteja în cadrul procesului de 
adaptare la viaţa de imediat după naştere. Şi e acea parte care prin homeostazie menţine 
echilibrul între lumea internă şi lumea externă; între instincte şi stimulii ambientali”. 

Este deci o parte emotivă care trage după sine o serie întreagă de alte funcţii; este 
deci fundamental să  nu o neglijăm şi  să  nu o desconsiderăm. Este important, pentru o 
corectă funcţionalitate a sistemului-creier, ca creierul raţional să comunice cu acea parte 
emotivă şi pentru ca ceea ce se întâmplă să fie util, să folosească mediatori, instrumente 
precum muzica, arta…, foarte apropiate de lumea emotivă. 

Dezvoltarea  creativităţii  este  în  mod  direct  raportată  la  o  bună  capacitate  de  a 
stimula proiecte; proiectarea la rândul ei se stimulează prin situaţii convenabile sau mai 
puţin convenabile, paradoxale, metaforice... În particular metafora este un element foarte 
important  pentru  a  stimula  gândirea  şi  funcţionarea  creierului,  deoarece  îndeamnă  la 
reflecţii,  la  a  imagina,  a  face  legături;  propune o  serie  de  activităţi  cognitive  adaptate 
potenţialului capacităţii de a gandi.
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Lurja şi Vygotskij

Mulţi oameni de ştiinţă au încercat să studieze modul de funcţionare neuropsihologic al  
creierului.  În  urma  contribuţiilor  lui  Lurja  şi  ale  lui  Vygotskij  s-a  născut  o  viziune 
neuropsihologică  şi  pedagogică  care  a  permis  să  fie  descoperit  conceptul  de  arie  de 
dezvoltare potenţială asupra căruia s-a construit o întreagă serie de trasee ştiinţifice care 
au dus la dezvoltarea noilor teorii asupra inteligenţei dar mai ales la noi teorii referitoare 
la  procesele educative.  De aici  se naşte  necesitatea unei  interacţiuni  active între lumea 
neuroştiinţelor şi  a  reabilitării  şi  pedagogia specială  mai mult  decât lumea psihologiei. 
Învăţarea  la  copil  a  devenit,  în  decursul  timpului,  un  proces  activ;  teoriile  cele  mai 
moderne  asupra  învăţării  au  încurajat  acele  strategii  care  au  permis  copilului  să  fie 
considerat un protagonist în procesele de învăţare.  

Neuroştiinţele, psihologia şi pedagogia vor trebui deci să interacţioneze mai mult 
pentru a  ajuta  omul  să  se  protejeze  de riscurile  chiar  şi  emotive  ale  unei  adaptări  nu 
întotdeauna uşor de controlat; raporturile între noutate şi adaptare cer un echilibru care să 
facă individul să experimenteze acea senzaţie a stării de bine, stimul fundamental pentru a 
trăi cu seninătate într-o lume care se schimbă permanent. De aici sinergia şi marele interes 
pentru tema „emoţiei de a cunoaşte şi dorinţei de a exista” care reprezintă cheia de lectură 
prin care neuroştiinţele, psihologia clinică, în strânsă colaborare cu pedagogia specială, pot 
să formuleze mereu ipoteze noi pentru noi modalităţi de învăţare şi predare în starea de 
bunăstare. 

Rezultă  deci că  este important să  existe mereu prezentă  complexitatea sistemului 
care  vede  copilul,  omul,  arhitectura  corpului  uman,  un  complex  sistem  funcţional  şi 
sinergic; o arhitectură fizică şi cerebrală influenţată de genetică şi de mediu, mediu care 
înţelege  cultura,  ceea  ce  mâncăm  şi  ceea  ce  respirăm.  Un  profesor  trebuie  să  aibă 
cunoştinţă  de  toate  acestea,  deoarece  chiar  asupra  acestui  sistem  de  interconexiuni  şi 
influenţe reciproce trebuie să facă o legătură.

Punctul de vedere al ariei psihologice

În confruntarea cu colegii din aria psihologică  se pune în evidenţă  că  ceea ce reiese în 
urma ascultării şi observării profesorilor/învăţătorilor care lucrează cu copii cu deficit sau 
nevoi speciale poate să fie reafirmat în trei emoţii: singurătate, vinovăţie şi incapacitate. 
Aceste  emoţii  găsesc  în  dimensiunea  emoţiei  de  a  cunoaşte  acea  stare  de  bine 
indispensabilă pentru a evita căderea în riscul de burnout, risc mereu prezent în profesia de 
învăţător, care e extrem de delicată în măsura în care  este de cele mai multe ori fondată pe 
relaţii.

„Profesorul poate să se simtă singur în faţa problemei, în confruntarea cu un copil 
cu  deficit.  Profesorul  (în  special  cel  care  vrea  să  realizeze  o  schimbare,  o  inovaţie  în 
didactică) este în mod frecvent abandonat de colegi şi de instituţii; în acest moment apare 
riscul de a se simţi incapabil să elaboreze proiecte pentru a evidenţia capacităţile, şi deci 
întâlneşte riscul de a se simţi invadat de sentimente de vinovăţie. În cel mai rău caz se 
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poate  întâmpla  ca  profesorul  să  recurgă  la  utilizarea  de  droguri  sau  de  medicamente 
folosite în tratarea unor afecţiuni mintale. Ce să facă deci? Exista la început o şcoală facilă? 
„Profesorul care doreşte o şcoală alternativă se va găsi în faţa unor personalităţi, situaţii şi 
istorii diferite, a unei complexităţi care îi va crea fără dubii dificultăţi care vor face să îi 
apară un sentiment de teamă la schimbare, care probabil îl vor constrânge să rămână la 
schemele şi procedurile obişnuite”.

Dimpotrivă,  profesorul  care  rezistă,  profesorul  definit  „nebun”,  cel  care  sparge 
tiparele, care va produce schimbări creând complexitate, va fi mult mai solicitat să înfrunte 
cu succes problemele, între cei care reuşesc să înfrunte cu succes sentimentul de teamă pe 
care îl consider principal. Frica nu e doar un sentiment de alarmă pentru ceva ce eu prevăd 
sau gândesc că poate să se întâmple, dar este şi un sentiment de alarmă pentru ceva ce ne 
este necunoscut.

Există  o amplă  literatură  psihologică  asupra motivaţiilor de a cunoaşte sau de a 
învăţa.  Este bine ştiut  că  se  face o distincţie  de bază  între motivaţiile  intrinseci  şi  cele 
extrinseci,  adică  între  motivaţia  de  a  cunoaşte  datorată  interesului  pentru  obiectul  de 
cunoaştere în sine şi o varietate de motivaţii centrate, nu asupra obiectului de cunoaştere, 
dar asupra subiectului cunoscut şi relativ al creşterii stimei de sine în urma recompenselor 
obţinute, pentru evitarea unei pedepse.

Demnă de atenţie este tema dedicată în schimb emoţiei de a cunoaşte. Emoţiile sunt 
conectate motivaţiilor, deoarece acţiunile, după motivaţia şi rezultatul lor, provoacă emoţii, 
dar  emoţiile  sunt  ele  însele  motivante  şi  dau  greutate  autenticităţii  şi  intensităţii 
motivaţiilor. Prin urmare, să scot în relief concretitudinea şi universalitatea emoţiilor de a 
cunoaşte mi se pare cel mai indicat.

Există o gamă de emoţii implicate în procesul şi în rezultatul cunoaşterii: bucuria, 
jubilarea  pentru  a  reuşi  să  cunoşti,  surpriza  pentru  ceea  ce  se  dezvăluie  cunoaşterii, 
orgoliul  pentru  succesul  obţinut,  anxietatea,  neliniştea  pe  parcursul  procesului  de 
cunoaştere,  teama  de  a  cunoaşte,  vinovăţie  când  subiectul  cunoscător  se  descoperă 
inadecvat obiectului de cunoaştere, tristeţe în faţa constatării limitelor cunoaşterii.

Cunoaşterea este mereu impregnată  de emoţii  şi  emoţiile susţin cunoaşterea, dar 
chiar interferându-se şi condiţionându-se între ele. Ar putea să fie deci banal, dar şi fals în 
absolut,  să  susţinem că   obiectivul pedagogic trebuie să  fie acela de a favoriza crearea 
emoţiilor  pozitive  şi  împiedicarea  celor  negative.  De  exemplu,  teama  de  a  cunoaşte 
corespunde unei nemanifestate dar reale motivaţii de cunoaştere. Adevăratul duşman al 
cunoaşterii este plictiseala.

Conţinuturile didacticii pot, prin intermediul „Emoţiei de a Cunoaşte”, să conducă 
la  o  învăţare  formală  fără  preocuparea  pentru  parcurgerea  atât  de  temutei  programe 
şcolare. Strategia de implicare afectivă şi emotivă facilitează chiar şi comunicarea dintre 
profesor şi elev. Cu toate astea, mesajul care se doreşte a fi transmis nu este întotdeauna 
receptat aşa cum îl gândea emiţătorul. Aceasta din cauza frecventelor prejudecăţi care ne 
fac să avem credinţe false asupra realelor nevoi ale celui pe care îl avem în faţă; tindem să 
interpretăm  nevoile  şi  dorinţele  imaginându-ne  pe  noi  în  locul  lui;  acest  lucru  este 
dramatic întrucât în acest mod nu reuşim să răspundem realelor trebuinţe ale celuilalt, ci 
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doar unei presupuneri personale asupra nevoilor lui. Paradoxul comunicativ între elev şi 
profesor  îl  avem  atunci  când  în  faţa  genialităţii  şi  instinctului,  intuiţiilor  şi  emoţiilor 
copilului,  se  pune un învăţător  raţional  şi  rece.  Această  dificultate  de comunicare  este 
reprezentată  şi  exteriorizata  prin  ţipat.  Când gândim că  altul  nu ne  înţelege  şi  nu  ne 
ascultă ne enervăm, ridicând vocea considerăm că putem să depăşim dificultatea. Dar ce 
obţinem în acest mod de a acţiona? Interlocutorul se apără şi începe să urle la rândul său 
sau închide definitiv canalul comunicării. Ce să facem atunci? Profesorul trebuie să încerce 
să se coboare la optica copilului, îndepărtându-se de punctul său de vedere personal, şi să 
găsească  canalul adaptat unei reale comunicări.  Imaginile,  emoţiile,  intuiţiile  par să  fie 
cuvintele cheie pentru acest canal. Este necesar să îl găsim dacă nu vrem să ajungem la 
neînţelegere şi separare. Toate acestea deci, conclude Biondi, pot să fie inserate în cadrul 
unei riguroase şi precise proiectări, deoarece doar în acest mod este posibil să  se poată 
evalua munca care se face. O programă deschisă neprevăzutului, întorsăturilor de situaţii 
şi transformărilor, o programă care nu încătuşează emoţiile, care nu neagă teama, dar din 
contră, este în gradul de a le exprima. Doar în acest mod va fi posibil să se depăşească 
obstacolele sau să se  treacă peste ele în cunoaşterea propriilor limite şi să obţinem astfel o 
învăţare şi predare într-o stare de bine, o şcoală facilă (chiar dacă obositoare) pentru elevi 
şi în consecinţă facilă dar extenuantă şi pentru profesori. 

Profesionistul viitorului: un profesor proiectant

Pentru o înaltă calitate a profesiilor deja de azi şi încă mai mult în viitorul apropiat este 
nevoie de specialişti, de experţi cu plasticitate cognitivă,  cu o mentalitate proiectuală, cu o 
dinamicitate mentală capabilă să acţioneze în complexitate, capabilă să  ştie să analizeze 
problemele  din  mai  mule  puncte  de  vedere  pentru  a  găsi  accesul  la  o  rezolvare,   o 
persoană  curiosă  şi  mereu pregătită  la schimbare, sprijinită  în mod etic de o onestitate 
intelectuală şi stimulată de emoţia şi plăcerea de a cunoaşte, de a descoperi, de a inventa.

Această  mentalitate,  în  profesiile  viitorului,  dacă  nu  au  la  bază  o  arhitectură 
cognitivă  caracterizată  de  o  extremă  plasticitate,  care  se  formează  începând încă  de  la 
şcoala primară (în special de la 0 la 10 ani), va fi construită cu dificultate la vârste mai mari 
în licee şi universităţi.

Cum poate şcoala să formeze mentalitatea cu competenţe la un nivel înalt?

- introducând în şcoala primară învăţături, cunoştinţe şi practici care propun o predare şi o 
învăţare desfaşurată pe fondul unei stări de bine, care să aibă ca finalitate atingerea unei 
adecvate  dezvoltări  cognitive  şi  afective  a  potenţialelor  existente  în  orice  individ. 
Recentele cunoştinţe în domeniul ştiinţelor educaţiei, în particular în pedagogia specială, 
privite  în  mod  unitar  cu  acele  experienţe  didactice-educative  oferă  posibilitatea  unei 
abordări capabile să ridice calitatea predării şi a învăţării.
- un traseu de proiectare de tip „cercetare-acţiune” care are rolul de a ajuta la depăşirea 
problemelor  de predare şi  învăţare,  pentru a  creşte  originalitatea şi  inteligenţa,  pentru 
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crearea contextelor, mediilor, strategiilor, instrumentelor şi modalităţilor pentru a se preda 
şi învăţa pe fondul unei stări de bine. Şcoala ar deveni un Laborator Ştiinţific stabil în care 
un grup de profesori şi de cercetători propun referinţe pentru realizarea acelor contexte, 
acelor situaţii, acelor strategii pedagogico-didactice care propun să nască în elevi Emoţia 
de  a Cunoaşte şi Dorinţa de a Exista. Şcoala deci ca laborator de cercetare ştiinţifică în care 
se  ipotizează  şi  se  realizează  trasee  pentru  constituirea  unei  mentalităţi  adaptate 
profesioniştilor viitorului.

Experienţele care se doresc a fi promovate
 
În dimensiunea „Emoţiei de a Cunoaşte şi a Dorinţei de a Exista”  dorim să  provocăm 
reflecţii  mai  mult  decât  conţinuturi,  în  mod  paradoxal  punându-le  pe  primul  plan, 
înţelegând de ce tip de ocazie sau oportunitate riguroasă avem nevoie pentru a le reflecta 
asupra experienţei.

Este o provocare orientată să admită propria existenţă integrată în vaste orizonturi 
ale  imaginarului  pentru a  căuta din nou infinite  condiţii  de  învăţare  şi  de  predare.  O 
căutare  în  propriile  experienţe  ale  profesioniştilor,  elevilor,  părinţilor,  a  acelor 
circumstanţe, contexte, modalităţi, care au provocat plăcerea şi dorinţa de cunoaştere.

Situaţii,  contexte,  trăiri  care  să  fie  de  explorat,  de  retrăit,  de  interogat  pentru  a 
descoperi că în cutele acestor amintiri există conţinuturi independente de ierarhii care se 
divid în facile, dificile, foarte dificile. Din comparaţiile între cercetările asupra emoţiei de a 
cunoaşte reiese că dificultăţile de a învăţa nu le reprezintă numai conţinuturile, dar mai 
mult,  modalităţile,  situaţiile,  contextul,  care  dacă  nu  propun  dorinţa  de  cunoaştere, 
curiozitate, dacă nu stimulează imaginarul, nu produc acea stare de bine care facilitează 
învăţarea. 

„Emoţia de a cunoaşte” ar trebui să fie recucerită şi redescoperită ca acea energie 
care poate determina depăşirea dificultăţilor,  a temerilor pe care traseele de cunoaştere 
mereu le  propun,  transformându-le  în  experienţe  plăcute.  În  această  aventură  pe  care 
cunoaşterea o propune nu se acceptă cărări, trasee „netede”, „libere”, fără dificultăţi, fără 
erori, fără oboseală. Copilul, omul de ştiinţă, sunt puşi în situaţia de a confrunta ştiinţa, 
cunoaşterea,  când au savoarea aventurii,  precum exploratorii,  alpiniştii,  care  doresc  să 
trăiască înfrângeri, temeri, succese,… întrucât acestea fac parte din „Emoţia de a Cunoaşte 
şi Dorinţa de a Exista”.

Să lucrăm împreună

Stilul multidisciplinar care a marcat cercetarea mea şi intervenţiile Pedagogiei Speciale la 
care mă  refer,  care pentru circa 30 de ani,  am pus-o în act cu colegii  din aria medico-
reabilitativă şi psihologică a produs şi produce şi acum rezultate originale şi satisfăcătoare. 
Aceste succese, pe care ţin să le subliniez, se datorează mai presus de toate efortului de a 
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ne organiza şi a ne asocia. Este extrem de dificil, de fapt, să menţinem uniţi, într-un sistem 
cooperativ  şi  sinergic,  profesionişti  din  diverse  discipline  şi  instituţii  cu  interese  şi 
organizări diferite. 

Modelul adoptat în toţi aceşti ani de cercetare şi intervenţii, a formulat un sistem 
care operează într-o mişcare de prime planuri şi de perspective, un sistem care, mulţumită 
plasticităţii  sale,  propune multiple simetrii  de intervenţie între diverşi  profesionişti  din 
diferite arii disciplinarii.

În aceşti ani de cercetare multidisciplinară în domeniul pedagogiei speciale, au fost 
realizate  proiecte  cu  trasee  şi  strategii  îndreptate  să  mărească  potenţialul  cognitiv.  În 
proiectele pedagogice au fost implicaţi atât profesionişti în domeniul educaţiei şi părinţi, 
cât  şi  tineri,  care  au  utilizat  instrumente  şi  strategii  care  să  crească  capacitatea  de 
memorare,  atenţia,  învăţarea  modalităţilor  de  a  proiecta  şi  planifica,  să  înveţe  cum se 
învaţă, să observe, să ştie să reflecteze pentru a înfrunta o problemă din mai multe puncte 
de vedere. Intervenţii pentru a integra competenţe în  câmpul autonomiei, socializării şi 
învăţăturii, finalizate prin a face să se nască în persoană dorinţa de a exista şi emoţia de 
cunoaştere  pentru  o  viaţă  autonomă  şi  independentă  (vezi  http://
www.emozionediconoscere.com/).

În experienţa mea, mulţumită  dialogului cu specialişti neurologi şi psihologi, am 
putut să am la dispoziţie referinţe care m-au ajutat să problematizez şi să reorientez multe 
fundamente pe care se bazau intervenţiile.

M-am referit la modelele care propuneau o educaţie atât pe plan perceptiv cât şi 
afectiv, o învăţare activă şi cu sens, o învăţare şi predare într-o stare de bine, în special 
legată pe trăirile emoţionale pe care procesele de cunoaştere le propun (cf. A. R. Lurja, M. 
Wertheimer, M. Merleau-Ponty; H. Wallon, C. Freinet, Lev Vigotskij).

Pedagogia  specială  de  care  vorbesc  face  deci  referire  la  modelele  de  predare  şi 
învăţare active, unde procesele de cunoaştere sunt domenii asupra cărora este nevoie să se 
intervină  pentru  dezvoltarea  cognitivă,  itinerarii  educativ-didactice  active,  trăite  şi  nu 
imediate,  unde amintirea despre cum s-a învăţat,  despre cum s-a rezolvat o problemă, 
această  reamintire  şi  întoarcere  asupra  proceselor,  propune acea  calitate  cognitivă  care 
ajută la depăşirea deficienţelor determinate de patologie.  

Mediul

Când a fost posibil să pot face un dialog între programul medico-reabilitator şi un proiect 
pedagogic care fondează  propriile ipoteze de intervenţie educativă  asupra emoţiei de a 
cunoaşte şi dorinţei de a exista, a reieşit clar şi s-a putut verifica în mod multidisciplinar, 
că a interveni asupra unui comportament (de exemplu mişcare şi/sau partea vizuală şi/
sau limbaj…) influenţează, prin evocări emoţionale şi transfer de competenţe, o mare parte 
a  sistemului  cognitiv  şi  competenţele  lingvistice  tind  să  influenţeze  mişcarea,  precum 
competenţele motorii limbajul, vederea; a observa îmbogăţeşte comunicarea.

În aceeaşi  dimensiune,  referinţele  contextuale,  de mediu,  temporale,  spaţiale,  de 
organizare,  de  roluri,  de  ierarhii,  de  a  educa  şi  preda,  au  fost  recitite  cu  o  atitudine 
experimentală, cu alte chei interpretative şi s-a descoperit că: bucătăria, camera, cabinetul, 
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momentul  prânzului,  momentul  de recreaţie,  profesorul  de sprijin,  personalul,  în  mod 
singular  excluşi  din  proiectul  educativ,  pot  să  integreze  elevul  şi  să  îl  dezvolte;  că 
organizarea  spaţiului,  poziţia  băncilor,  cuvintele,  tonalităţile  vocii,  timpul,  obiectele, 
persoanele,  postura  lor,  mai  presus  de  semnificaţia  convenţională,  mai  mult  decât  că 
afectează raportul în plan funcţional, au o implicaţie şi o valenţă afectivă; pot să favorizeze 
sau  să  defavorizeze  un  raport;  s-a  stabilit  că  diferitele  momente,  organizarea  clasei,  a 
persoanelor, pot să fie  un suport al relaţiei şi al intervenţiei educative (vezi cazul Mario, în 
Cuomo, N., O altă faţă a şcolii).

Se  descoperă  că  modalităţile  pentru  cunoaştere  pot  să  meargă  mai  departe  de 
itinerariile convenţionale, deseori considerate ca trasee pentru a accede la cunoaştere, la 
cunoştinţe; că vederea unor imagini poate să readucă în memorie situaţii, mirosuri, sunete, 
temeri  şi  că  simţirea  unor  mirosuri  poate  să  reamintească  o  poveste,  o  trăire,  cuvinte, 
sunete;  s-a  constatat  că  itinerariile  cunoaşterii  nu sunt  doar  trasee  graduale  şi  simple, 
rezultat al unei adunări de percepţii senzoriale şi de evenimente sau ale unei organizaţii 
inginereşti de cunoştinţe care trebuie predate, ci sunt itinerarii complexe şi articulate, care 
reprezintă o experienţă caracterizată de fantasme, senzaţii, emoţii, în situaţii afective care 
constituie un câmp de analiză suficient de vast şi variabil, unde este posibil să fie regăsite 
oportunităţi, strategii pentru a articula intervenţii multiple, diferite şi originale. 

Contextele, ambientul, situaţiile: când persoanele au nevoie de intervenţii 
speciale

Să lucrezi asupra problematicilor în domeniul Pedagogiei Speciale înseamnă să întâlneşti 
persoane cu handicap, înseamnă,  meditând asupra problemelor lor, să  ai analizatori pe 
care să îi evidenţiezi, să redai macroscopice condiţii problematice atât la nivel ambiental şi 
relaţional cât şi la nivel cognitiv şi emoţional.

Problematici  în  domeniul  atenţiei,  memoriei,  capacităţii  de  planificare,  de 
înţelegere,  pot  să  apară  la  persoane  afectate  de  patologii  sau  la  persoane  sănătoase, 
datorită unor accidente sau din cauza îmbătrânirii.

Probleme de vedere, pierderea memoriei, confuzii în memorie pe termen scurt sau 
lung, pierderi senzoriale, schimbări muscular-scheletice, probleme sfincteriene, tulburări 
cardio-vasculare,  schimbări  adaptative comportamentale şi  psihiatrice,  daune cognitive, 
schimbări de personalitate, comportamente neadaptive, simptome fizice,…, sunt probleme 
pe care în urma confruntării cu specialiştii din aria psihiatrică, neurologică şi psihologică, 
le-am  catalogat  şi  subliniat  ca  riscuri  ambientale  şi/sau  biologice  în  dezvoltare  şi 
îmbătrânire.

Aceste riscuri nu pot fi evaluate doar de către o disciplină, ci necesită un dialog, o 
armonizare  multidisciplinară,  de  diagnoză  şi  de  intervenţie,  organizată  într-un  sistem 
sinergic unde proiectele medicale şi de reabilitare, psihologice şi educativ-didactice găsesc 
calitatea în acel „joc” de „prim plan şi perspectivă” care caracterizează stilul de intervenţie 
descris mai sus.
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Multiplele cauze ale tulburărilor derivate din patologii, necesită diagnostice curate 
care  se  stabilesc  de  către  profesionişti  din  diverse  discipline  ştiinţifice,  de  diferite 
instrumente  şi  sunt  finalizate  prin  individualizarea  elementelor  care  pot  să  crească 
verificabilitatea, evaluarea şi eficacitatea tratamentelor. În ceea ce priveşte intervenţia din 
partea pedagogiei speciale, responsabilitatea, problema nu e să formuleze diagnostice, ci 
pe  de  o  parte  să  participe  activ,  într-o  dimensiune  de  cercetare  multidisciplinară,  la 
observarea  şi  strângerea  de  date  referindu-se  la  contexte,  la  situaţii,  la  acte,  la  relaţii, 
modalitate care vine să influenţeze efectele educaţiei persoanei afectate de patologie; pe de 
altă  parte  să  folosească  datele  pe  care  diagnozele  le  pun  la  dispoziţie  pentru  a  găsi 
referinţe utile pentru a chibzui riguros – folosindu-se de o diversitate de puncte de vedere 
disciplinarii – la alegerile care vor orienta ipotezele de intervenţie pedagogică finalizate 
prin depăşirea handicapului pe care patologia îl propune. 

Intervenţia pedagogiei speciale ar trebui să îşi asume responsabilitatea relativă în a 
accepta diversitatea persoanei mai presus de prejudecăţile lumii care o evaluează  în relaţie 
cu  paradigmele  care  organizează  consideraţii  discriminatorii  la  lumina  unei  diviziuni 
arbitrare,  ierarhice şi  violente ale indivizilor,  în „normali şi  anormali”.  Această  ierarhie 
făcând apel la prejudecăţi, vrea să impună o organizare a lumii după viziuni personale, 
arbitrarii şi reducţioniste.

Acţiunea educativă  vine fondată  pe presupunerea că  fiecare dintre noi  e  divers, 
original, autentic, şi  că  această  diversitate trebuie respectată  şi  valorizată;  cu acest scop 
acţiunea  pedagogică  ar  trebui  să  promoveze  cunoştinţe  şi  experienţe  pentru  a  orienta 
intervenţiile de ajutor şi auxiliare pentru persoana definită ca „handicapată”, cu probleme 
de dezvoltare, cu maladii şi/sau accidente, care face obligatorie prezenţa unei persoane de 
sprijin pentru a favoriza egalitatea şi oportunităţile, integrarea şi includerea culturală şi 
relaţională în domeniul autonomiei, al socializării şi al învăţării. O intervenţie pedagogică 
cu un înalt nivel de specialitate sfârşeşte prin a inova şcoala, a facilita acţiunile de învăţare 
şi  predare,  a  creşte  nivelul  calităţii  de  a  şti  valorizând  diversitatea,  identitatea, 
originalitatea  fiecăruia,  recunoscându-le  şi  respectându-le  ca  resurse,  valori.  Date  fiind 
aceste premise în dimensiunea valorilor,  intervenţia pedagogiei speciale ar trebui să  îşi 
asume  responsabilitatea  în  ipotizarea  condiţiilor,  elementelor,  modalităţii  educativ-
didactice, care pot să favorizeze sau să defavorizeze persoana care învaţă în condiţie de 
maladie patologică.

Intervenţia pedagogiei speciale a trebui să îşi asume deci responsabilitatea de a se 
afirma asupra condiţiilor care favorizează învăţarea persoanei afectate de deficit, care sunt 
caracteristicile originale, care sunt tendinţele de răspuns în diverse circumstanţe, situaţii, 
medii,  care  sunt  răspunsurile  altora  referitor  la  originalitatea  sa  comportamentală, 
relaţională, comunicativă.

Intervenţia de zi cu zi a părinţilor, de cele mai multe ori spontană, se organizează în 
tehnici de intervenţie care pot să fie definite „primitive”, dacă nu-şi găsesc posibilitatea de 
elaborare într-o confruntare sistematică, unde experienţa cotidiană ar avea posibilitatea de 
a  evolua  într-o  intervenţie  planificată  într-un  proiect  riguros  în  domeniul  ştiinţei 
pedagogice.

Riscul intervenţiilor pe care le-am definit ca „primitive” stă în faptul că se reduc la 
expediente empirice adesea valide dar limitate în anumite situaţii şi probleme. Analizarea 

Rivista L’Emozione di Conoscere e il Desiderio di Esistere - n. 4/2008 &84



acestor expediente practice a permis regândirea lor în încercarea de a le face să crească de 
la o experienţă „primitivă” la una „elaborată” care ar deveni premiza semnificativă pentru 
a dezvolta o acţiune de reflecţie, de alegere pentru punerea în practică a strategiilor şi a 
proiectelor.

Tacticile  şi  strategiile  pedagogice  experimentate  pentru  integrarea  şi  pentru 
susţinerea învăţării  la copiii  cu deficit a provocat noi şi  diferite concepţii  ale educaţiei. 
Grupurile de lucru formate din părinţi, profesori şi cercetători, prin intermediul reflecţiei 
asupra trăirilor/experienţelor şi cu ajutorul instrumentelor de analiză ştiinţifică, au creat o 
dimensiune  în  care  a  fost  posibil  să  se  producă  ipoteze  pentru  realizarea  traseelor 
operative în căutarea modalităţii de programare a proiectului pentru itinerarii educative şi 
didactice  în  cercetarea  statutelor  epistemologice  şi  metodologice  pentru  a  orienta  şi 
verifica practicile.

Practicile  la  care  mă  refer  sunt  acele  de  includere/integrare.    Practici  devenite 
cunoştinţă/învăţătură/cultură care şi acum ne revelează şi ne-au revelat mereu mai multe 
noi ipoteze de lucru şi strategii de intervenţie, permiţându-ni-se să realizăm o permanentă 
activitate  de  informare,  formare  şi  de  recalificare  directă  a  operatorilor  educaţiei, 
independent de prezenţa în şcoală a persoanelor definite „handicapate”. Ţin să subliniez 
că  aceste  experienţe  s-au  opus  acelei  promovate  de  „pedagogia  specială”  de  a  separa 
aceste persoane şi de a forma şcoli separate, experienţă care s-a dovedit slabă raportată la 
cercetările  recente  asupra  cunoştinţelor  în  încercarea  de  depăşire  a  handicapurilor, 
cercetări care au influenţat domeniul ştiinţelor educaţiei, lărgind orizonturile unei ştiinţe 
pedagogice şi a pedagogiei speciale în studiul statutelor epistemologice care şi-ar fonda 
rădăcinile pe trăiri,  pe plăcerea de a trăi,  pe „Emoţia de a cunoaşte”,  pe dorinţa şi  pe 
respectul pentru „celălalt”, oricare ar fi originalitatea sa cognitivă, intelectuală, culturală şi 
fizică. Aceste presupuneri au făcut să se dezvolte noi modele de didactică definite de către 
„didactica integrării şi/sau a includerii” care are ca finalitate recunoaşterea şi potenţarea 
diverselor  inteligenţe,  respectul  pentru  echilibrele  originale  care  caracterizează  fiecare 
identitate.

Traseele,  modalităţile,  metodologiile  de  predare,  strategiile  pe  care  orientările 
Emoţiei  de  a  Cunoaşte  le  propun  au  fost  explicitate  de  numeroase  cercetări 
multidisciplinare  prezentate  în  patru  congrese  mondiale  referitoare  la  acest  subiect. 
Experţii din domeniul ştiinţelor neurologice şi reabilitative, psihologice şi al educaţiei, ai 
Universităţilor şi Institutelor de Cercetare publice şi private din multe ţări, au subliniat că 
în plan teoretic, metodologic şi proiectul, principiile de bază ale Emoţiei de a Cunoaşte şi 
Dorinţei de a Exista, propun o înaltă calitate pentru atingerea rezultatelor.
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