
O uitare (Sergio în clasa a II-a)

La întoarcerea din vacanţă, Sergio avea aceeaşi atitudine ca şi în anul precedent, refuza să 
intre în clasă, manifesta sentimente de frică şi urla, rămânea tot timpul cu profesorul de 
sprijin.

Până când observaţia rămânea concentrată asupra lui Sergio, se definea situaţia sa 
actuală  reapărută,  comparativ  cu  succesele  obţinute  anul  trecut,  dar  dacă  reutilizând 
modelul experimentat în clasa întâi, analiza cazului se îmbogăţea cu noul context, rezulta 
faptul  că  în  acest  an  era  determinată  aceeaşi  situaţie  definită  negativ  anul  trecut,  de 
înstrăinare.

Pe lângă perioada lungă de absenţă determinată de vacanţă, au apărut:
a) schimbarea sălii de clasă
b) schimbarea profesorului de sprijin
În acest an datorită unei combinaţii întâmplătoare între profesorii de sprijin, Sergio 

avea  ca  profesor  pe  mătuşa  lui,  care  în  relaţie  cu  nepotul  său  putea  să-i  determine 
amintirea familiei  sale aceasta putând conduce, din nou, la înstrăinarea de şcoală.  Mai 
mult, noua sală de clasă, deşi părea asemănătoare cu cea de anul trecut, se deosebea prin 
culoarea pereţilor, uşilor, băncilor.

Ceea ce era mai important, noua sală de clasă nu prezenta aceeaşi atracţie ca cea de 
anul trecut. Străinătatea noii săli de clasă  nu era determinată  de diferenţa formei, ci de 
valenţa  afectivă  a  sălii  de  clasă  de  anul  trecut,  a  obiectelor  existente  în  ea;  valenţe 
asemănătoare  cu amintirile  noastre  legate  de  lucruri  mărunte  ce  trezesc  în  noi  emoţii, 
sunete: efectul rezonanţei camerei, poziţia spaţială, locul unei ferestre, orientarea luminii, 
ceea  ce  se  vede  afară,  o  mică  gaură-n  masă,  o  pată…,  şi  alte  infinite,  imperceptibile 
semnale asociate situaţiilor, amintirilor, senzaţiilor, puteau să-i dea lui Sergio senzaţia de a 
fi pierdut odată cu clasa posibilităţile de relaţionare afectivă.

Sergio, la începutul anului şcolar, părea că ar fi pierdut legăturile afective cu mediul, 
cu colegii, stătea afară în grădină şi de departe asista (nu se putea spune că privea, atâta 
timp cât  atitudinea  lui  dădea impresia  că  era  absent)  la  intrări  şi  ieşiri  din  şcoală  iar 
raportul cu colegii săi se realiza în timpul recreaţiei, în grădină.

A fost  gândită  restabilirea  contactului  cu  clasa  prin  intermediul  bucătăriei,  s-au 
propus activităţi pentru grupul-clasă legate de educaţia alimentară, şi chiar dacă Sergio în 
această situaţie era la început foarte agitat, situaţia dată îl ajuta în reluarea contactului cu 
grupul – clasă, reconstituind pe baza relaţiilor cu ceilalţi continuitatea, care se credea a fi 
pierdută.
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„Violenţa” lui Sergio

La începutul anului şcolar, Sergio a depăşit sentimentele de frică şi reţinerea de a nu intra 
în clasă, dar avea o atitudine violentă.

Rămânea în clasă, dar părea că dorea să-i bată pe alţii, îi pişca, îi trântea jos şi îi 
zgâria; manifestările de violenţă  erau din ce în ce mai intense faţă  de adulţi,  ceea ce a 
alarmat foarte mult profesorii atât în situaţia prezentă,  dar mai ales în situaţia viitoare: 
„dacă Sergio continuă să fie agresiv, să ţipe, numai poate rămâne în clasă”.

Am sfătuit  profesorii  să  le  vorbească  în clasă,  colegilor lui  Sergio,  pentru a face 
înţeleasă problema în cadrul grupului – clasă.

În grup trebuia să se vorbească de Sergio, de comportamentele sale care nu erau la 
fel cu ale celorlalţi copii.

Această situaţie a găsit un refuz cert din partea profesorilor deoarece o considerau 
inoportună,  dar o reflecţie  asupra motivelor acestei  non-oportunităţi  s-a dovedit  a  fi o 
prejudecată.

Sergio  era  acolo,  prezent,  cu  atitudinile  sale,  cu  ţipetele  sale,  legănările  sale,  cu 
agresivitatea  sa,  iar  faptul  că  nu  vorbea,  însemna  negarea  existenţei  lui  Sergio  şi  a 
problemelor sale.

S-a propus discutarea problemelor lui Sergio, nu în manieră generică: „Ce părere 
aveţi despre Sergio?”, „Ce credeţi că are el?”; „De ce credeţi că se comportă diferit faţă de 
alţi copii?”, pentru a nu reduce discuţia la judecăţi mai mult sau mai puţin moralizatoare 
(bun, rău, simpatic) şi nici pentru a aborda problema în planul anamnezic (definiţie de 
autism, handicap, boală, cauze…)

Nu intenţionam să discutăm un episod sau să dăm o explicaţie mai mult sau mai 
puţin exhaustivă care să rezolve problema, ci doream să iniţiem o discuţie proiectând o 
activitate sistematică cu grupul-clasă. S-a decis ca reflecţia lui Sergio să fie abordată într-un 
spaţiu  specific,  iar  mesajul  pentru  ceea  ce  constrângea  intervenţiile,  reflecţiile  într-un 
spaţiu definit şi conotat cultural, nu conduceau la riscul apariţiei unei situaţii de judecăţi şi 
definiţii, ci comunicarea trebuia să devină un spaţiu cultural şi educativ pe baza căruia să 
se reflecteze la clasă şi să se fundamenteze învăţarea. Nu trebuia să se uite că integrarea lui 
Sergio nu constituia un factor negativ sau pozitiv pentru grupul clasă, ci era o oportunitate 
în creşterea calităţii, cunoaşterii şi aplicării metodelor, strategiilor şi conţinuturilor.

Reanalizarea comunicării,  mesajelor,  limbajului verbal şi  nonverbal,  codificat sau 
necodificat era o ocazie importantă determinată de situaţia lui Sergio. Profesorul a cerut 
grupului clasă să reflecteze la ceea „ce zicea” Sergio (el nu vorbea) şi să treacă la definirea 
comunicării ce se poate realiza atât cu ajutorul cuvintelor, cât şi a gesturilor, atitudinilor, 
descoperindu-se faptul că multe din ele aparţinând lui Sergio erau prezente şi la alţi copii.

Atitudinile şi  gesturile care constituiau mesajul au fost scrise de către copii pe o 
planşă: gesturi, urlet, plâns, râs, pişcat, căzut pe jos, refuzul privirii… În timpul scrierii lor 
pe planşă  iese la iveală  ideea că  Sergio poate fi considerat un „vorbăreţ”. Reanalizarea 
atitudinilor lui Sergio duce la evidenţierea particularităţilor fiecărui elev, fie că P. îşi mişcă 
mult mâinile, fie că O. răstoarnă banca, sau M. se scarpină în cap.

Profesorul: „A fost interesant cum copiii timizi şi-au recunoscut problemele şi au râs 
chiar; am înţeles că aşa cum Sergio are reacţii non-verbale şi se exprimă prin gesturi, aşa şi 
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ei  se exprimă  cu ajutorul  cuvintelor şi  al  gesturilor  şi  înţeleg că  limbajul  lui  Sergio se 
asemănă cu limbajul lor emoţional…”.

„Am” rămas foarte surprinsă de răspunsurile copiilor şi nu mă aşteptam ca ei să fie 
atât de meticuloşi şi atenţi în observarea modurilor de comunicare şi a semnificaţiilor lor 
şi-am  recurs  la  un  fel  de  reflectare  cu  voce  tare:  Gândiţi-vă,  că  dacă  nu  am  lua  în 
considerare totul, putem admite că Sergio este ca şi noi. Copiii au confirmat că atunci când 
părinţii lor vorbeau despre Sergio, susţineau că este ca şi ceilalţi copii.”

Observarea

Analizarea şi  reflectarea asupra comportamentului  şi  comunicării  lui  Sergio din partea 
grupului-clasă a condus la ideea că observarea atentă putea conduce la identificarea unor 
situaţii în comportamentul lui şi la evidenţierea faptului că gesturile sale aveau conotaţii 
diferite în alte situaţii.

Pentru a face toate acestea cu ajutorul instrumentelor şi  metodelor, profesorii  au 
observat cum grupul-clasă s-a organizat pentru observaţiile cu caracter ştiinţific.

Copiii  erau  obişnuiţi  să  observe  în  grup  fenomenele  naturale  şi  să  înţeleagă 
necesitatea  observării  sistematice  în  descoperirea  sensurilor  şi  a  semnificaţiilor  în 
comportamentul lui Sergio prin intermediul unui proiect comun. Rezultatele strânse erau 
notate pe un grafic şi apoi comentate.

Organizarea

Pentru  a  organiza  observaţiile,  grupul-clasă  trebuia  să  facă  o  analiză  asupra  timpului 
global  avut  la  dispoziţie,  asupra  diviziunii  timpului,  notând totul  pe  o  planşă  care  le 
permitea să se adapteze situaţiilor din clasă.

Activitatea diferită  a  trei  copii  raportată  la  cea a  grupului-clasă  nu a influenţat 1

activitatea propusă spre desfăşurare din programă.
Semnificaţia  timpului,  relaţia  timp-ceas  a  condus  la  învăţarea  modalităţii  de 

cunoaştere  a  ceasului.  Activitatea  desfăşurată  în  grupuri  mici  a  eliminat  schemele 
tradiţionale ce propuneau ca grupul-clasă să facă aceleaşi lucruri.

Într-o astfel de situaţie (integrarea lui Sergio necesita prezenţa şi a profesorului de 
sprijin  alături  de  cel  titular),  prezenţa  profesorului  de  sprijin  era  considerată  ca  fiind 
determinată nu numai de situaţia lui Sergio ci şi de situaţia copiilor din clasă şi permitea 

 Grupul trebuia să observe comportamentul lui Sergio: cum reacţiona şi care erau modalităţile cu 1

care intra în relaţie (surâsuri, atenţia privirii, participare directă…) cu grupul-clasă. Observaţia care analiza 
relaţia,  situaţia,  focaliza comportamentul lui Sergio dar nu pierdea din vedere activitatea grupului-clasă; 
aceasta le permitea celor trei, când lăsau locul grupului următor, să se reintegreze în activitate (care la rândul 
lor prevedeau prezenţa lui Sergio) fără multe dificultăţi.
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atât ieşirea profesorului de sprijin dintr-o schemă care nu avea limită, cât şi posibilitatea de 
a realiza moduri diferite de a aduce argumente, conţinuturi şi a atinge obiectivele.

Cercetarea comportamentului lui Sergio se făcea pe baza unor verificări periodice şi 
a  unor legături  constante între comportament şi  situaţie,  între atitudini  şi  semnificaţie, 
astfel încât s-a ajuns la concluzia că Sergio începea să aibă o atitudine de ascultare, atenţie, 
în special când se vorbea de el.

S-a observat de asemenea că toate celelalte reacţii de urlet, mişcări au dispărut.

Un spaţiu pentru a trăi împreună

A fost gândită aducerea în clasă a unui covor şi crearea pentru copii a unui colţ liber în 
care fiecare timp de 15 minute, de două ori pe zi, să facă ceea ce vroiau fără a-şi deranja 
colegii: să citească, să povestească, să se joace cărţi, să asculte muzică la căşti, să se uite la 
fotografii, etc. Situaţia astfel creată, era gândită ca Sergio să relaţioneze în mod diferit, iar 
ceilalţi să se oprească din activităţile lor planificate pentru a schimba preocuparea. Mama 
lui Sergio a fost preocupată de această activitate, fiindcă o vedea ca pe un pericol regresiv: 
„Dacă Sergio se întoarce pe covor şi aceasta îi aminteşte de saltea – care era spaţiul izolării 
sale – din care abia a ieşit?” 

Din punctul  meu de vedere pericolul  nu exista întrucât  dimensiunea relaţională 
creată era diferită de cea din camera izolată a lui Sergio. Covorul nu era un loc de izolare, 
ci de întâlnire şi  comunicare pentru a sta împreună  în alt mod, era un loc pentru a se 
cunoaşte pe sine.

În timp ce salteaua era un loc izolat şi era numai pentru Sergio, într-un anumit sens, 
simbolul concret al izolării sale de alţii, care-i putea aduce aminte de frica de alţii, covorul 
a devenit simbolul apropierii de colegi, precum şi al comunicării şi relaţionării cu ei.

S-a discutat cu grupul-clasă, iar propunerea a fost acceptată uşor (un spaţiu „liber” 
solicita fantezia copiilor, iar ideea a fost acceptată cu entuziasm); a fost o surpriză trecerea 
la utilizarea acestui spaţiu. Situaţia nou creată îi face pe profesori să observe că atmosfera 
clasei  în  timpul  activităţilor  (nu şi  în  timpul  pauzelor)  influenţa copiii,  astfel  încât  nu 
reuşeau să  organizeze autonom un spaţiu şi un timp; în timp ce era mult dorit, nu era 
utilizat.

A trecut mult timp până la utilizarea acestui colţ creat, chiar şi Sergio a fost de la 
început neinteresat de covor, îi privea pe colegii săi care ocazional se aşezau pe covor, mai 
mult ca probă  decât ca şi convenţie. I s-a cerut şi lui Sergio să  se aşeze pe covor dar a 
refuzat.

Pentru o perioadă de o lună, spaţiul liber părea ignorat de Sergio şi de grupul clasă 
şi ca urmare covorul a fost strâns în colţul sălii; după o astfel de perioadă în care doar câte 
un copil îl utiliza când părea că a fost uitat, covorul şi utilizarea lui a fost reaşezat în alt 
spaţiu la propunerea unor copii. Ei au început să se simtă mai protejaţi acolo, şi chiar şi 
Sergio după ce a observat comportamentul celorlalţi fiind solicitat, s-a integrat în grupul 
lor.  Spaţiul-covor,  vecinătatea,  contactul  corporal  cu  ceilalţi  a  determinat  o  relaţie-
comunicare realizată nu cu ajutorul cuvintelor, ci prin schimburi tonice, atingeri, priviri, 
zâmbete, mângâieri care aduceau aminte de relaţia mamă-copil.
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Tosquelles descrie cum într-o astfel de relaţie sunt determinate circumstanţele ce 
permit dezvoltarea cognitivă a nou-născutului. Relaţia creată de covor se putea asemăna 
cu cea existentă între mamă şi fiu „…ochii copilului găsesc în timpul alăptatului, într-o 
vagă  percepţie  vizuală  două  faruri/punţi  luminoase,  care  puţin  câte  puţin  fixează  şi 
conduc  privirea  lui.  Ochii  mamei,  privirea  ei  zâmbitoare,  vin  în  contact  cu  privirea 
copilului, cu propriile satisfacţii sau tensiuni mai mult sau mai puţin neliniştite simţite la 
nivelul gurii (plăcerile orale sau neliniştile orale). Copilul va deveni astfel subiect privit şi 
privitor. Mama va face tot ce este posibil pentru a facilita această legătură între ochii săi şi 
activităţile orale ale copilului, lucru care devine posibil la un moment dat în momentul 
maturizării sistemului nervos al copilului.

Buna capacitate de percepţie şi delimitarea formelor la copil, va depinde în mare 
parte de această „relaţie armonioasă” între „emoţiile” orale şi schimburile de priviri între 
mamă şi copil. Atât ochiul, cât şi întregul sistem nervos prezintă particularităţi anatomice 
şi funcţionale care condiţionează privirea; dar nu trebuie să uităm faptul că la baza privirii 
stă interesul din privire. 

Se poate să ai o privire foarte bună şi să nu vezi, pentru că nu te interesează la ce te 
uiţi” .2

Una dintre observaţiile profesorilor referitoare la progresele lui Sergio, în această 
perioadă, a fost: „s-a schimbat şi aceasta se vede din priviri, ne urmăreşte mult mai atent, 
observă  ceea  ce  facem şi  zâmbeşte,  cu  multă  expresivitate.  Chiar  şi  urletele  sale  sunt 
schimbate,  acum îşi  modulează  vocea şi  în altă  zi,  în clasă,  fiind obişnuită  să-l  aud pe 
Sergio urlând am întrebat grupul-clasă: Cine cântă? şi cu surpriză am descoperit că era 
Sergio care îşi modula sunetul vocii ca într-un cântec”.

“…Este vorba de privire, de facilitarea la copii a legăturii ochi-gură şi aceasta atât la 
educatoare cât şi la copil. În această situaţie se pune problema de a-i vorbi copilului, chiar 
dacă acest cuvânt nu corespunde tot timpul structurii limbajului semnificativ; important 
este tonul, ritmurile, mai mult decât ceea ce se zice.

Evident, va fi dificil, dată fiind vârsta şi greutatea multor copii.
Însoţirea oricărui gest al copilului, fără articularea vocii, a unui fenomen sau unui 

ritm, devine o neglijenţă gravă din ceea ce e esenţial în reeducare” . Sergio răspundea cu 3

zâmbete,  priviri  într-un  dialog  care  devenea  tot  mai  deschis  şi  disponibil;  şedea,  se 
rostogolea şi prindea ceea ce îi era dat, dădea ceea ce i se cerea, demonstra plăcere în unele 
atitudini şi căuta situaţii care-i făceau plăcere.

Colegii  vorbeau  de  el,  îl  înţelegeau,  răspundeau  în  prezenţa  lui,  interpretau  şi 
urmăreau cererile sale şi alături de cuvinte comportamentul constituia un mesaj pentru 
Sergio.

Spre  deosebire  de  un  nou-născut  care  nu  a  ajuns  la  maturitatea  sistemului  său 
nervos şi  motor, Sergio avea 9 ani iar posibilităţile sale de mişcare şi  organizare psiho-
motorie erau mature , (mergea, prindea obiecte, ieşea din situaţii nedorite...).4

 Tosquelles F., cit., p. 87.2

 Tosquelles F., cit., p. 90-91.3

 Cfr. Conceptul de heterocronie, p.77-78.4
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Percepţia lumii lui Sergio şi răspunsurile sale la evenimente, nu erau ca acelea ale 
unui copil de aceeaşi vârstă, dar nu pentru asta se putea nega că te afli în faţa unui copil de 
9 ani.5

Relaţia se dezvoltă

Sergio era însoţit (ţinut de mână de o profesoară) când împreună cu grupul- clasă urca la 
etajul superior al şcolii pentru a servi prânzul (exista încă teama de a fi abandonat într-o 
situaţie străină), dar profesoara care de obicei îl însoţea, zise: „Am impresia că atunci când 
Sergio îşi vede colegii urcând, doreşte să meargă singur ca şi cum ar avea o pornire iniţială 
şi apoi se opreşte.” Era ca şi cum Sergio ar fi aşteptat permisiunea de a merge sus, vroiam 
să-i  spunem să  meargă  singur dar ne temeam că  s-ar putea simţi  abandonat.  Pentru a 
răspunde şi a verifica dorinţa lui s-au decis să fie trimis spunându-i-se: „Mergi cu F. pentru 
că eu mi-am uitat poşeta în clasă şi peste puţin timp te voi ajunge.”

Această  frază  care trebuia spusă  lui Sergio, în momentul în care profesoara avea 
impresia  că  dorea  să  se  ataşeze  de  ea,  trebuia  într-un  anumit  sens  să  „amortizeze” 
despărţirea de el. „Mergi cu F...., pentru că peste puţin timp te voi ajunge” ar fi răspuns 
dorinţei de a nu fi lăsat singur.

Îi propuneam două situaţii, una de realizare a dorinţei „mergi cu...”, iar cealaltă de a 
nu fi  abandonat  „apoi  te  voi  ajunge”.  Realizarea  unei  posibilităţi  nu ar  fi  exclus-o  pe 
cealaltă,  atâta  timp  cât  absenţa  profesoarei  proiectată  în  viitor  ca  reîntoarcere,  adică 
prezenţă,  din punct de vedere emoţional o astfel de strategie anula posibilitatea de a fi 
înţeleasă că „nu vin cu tine, pentru că tu doreşti să mergi cu alţii”. Strategia ar fi rezolvat 
conflictul alegerii pentru că  răspundea mai multor dorinţe: ca Sergio să  se despartă  de 
profesoară, pentru a merge cu colegii săi şi să-i ofere oportunitatea de a se reîntoarce în 
clasă pentru recuperarea poşetei uitate.

Ipoteza s-a dovedit a fi validă, Sergio a servit masa cu colegii săi şi a fost ajuns de 
profesoara  lui,  astfel  a  devenit  o  practică  găsindu-se  de  fiecare  dată  scuze  pentru  a-l 
determina pe Sergio să meargă singur. Au fost două situaţii în care s-a procedat la fel: într-
o  zi  Sergio  a  început  să  plângă  şi  neintervenţia  profesoarei  a  fost  înlocuită  cu  cea  a 
colegilor care l-au consolat iar momentul de criză a fost depăşit, astfel încât Sergio i-a dat 
unui  coleg  o  bucată  de  pâine,  cadou  foarte  important,  fiindcă  pâinea  era  unul  din 
alimentele sale preferate. Acest gest a fost văzut de grupul clasă ca foarte important atâta 
timp cât observaţiile precedente au subliniat importanţa pâinii pentru Sergio.

Alte activităţi

Relaţia Sergio - grupul-clasă  se dezvolta în mod progresiv, i-au fost date alte sarcini ce 
aveau ca finalitate definirea rolului său activ în grupul clasă: Sergio îi ajuta pe unii colegi 
să împartă foi de desen în clasă, creioanele colorate; profesoara îi cerea să meargă cu ea, să 

 Lapierrre A., Aucouturier B., cit., p.50-52.5
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o însoţească în altă clasă şi s-o ajute cu unele pachete/cutii şi să distribuie şerveţele de 
hârtie colegilor pentru a-şi  şterge mâinile înainte de a servi prânzul… Sergio desfăşura 
activităţile într-un mod dezinvolt înţelegând sarcinile care îi erau date şi-i recunoştea pe 
colegi  după  nume  „Sergio  îi  dai  şerveţelul  de  hârtie  lui  R.”  Şi  în  timpul  activităţilor 
dialogul Sergio – grupul-clasă  se amplifica: „Sergio adu-mi o foaie de desen, dă-mi un 
creion roşu, liniază-mi foaia…”

Se  apropia  sfârşitul  anului  şcolar  iar  zilele  fiind  foarte  frumoase,  lecţiile  s-au 
desfăşurat în curtea şcolii, jocurile grupului-clasă desfăşurate în curte au scos în evidenţă 
comportamentul lui Sergio; nu-i făcea plăcere să alerge cu ceilalţi şi prefera să şadă pe un 
trunchi  (acelaşi  punct  de  observaţie)  să  privească.  După  ce  au  fost  analizate  jocurile 
copiilor s-a propus grupului clasă să construiască o căsuţă utilizând diferite materiale.

Ideea  a  fost  acceptată  cu  entuziasm,  s-a  proiectat  căsuţa,  s-au  discutat  soluţiile 
posibile şi materialele necesare, chiar şi locul unde era construită. Acest proiect îi implica 
pe toţi şi fiecare avea un rol care contribuia la construcţia ei.6

Proiectul îi implica pe toţi copiii şi fiecare avea un rol în construirea căsuţei şi Sergio 
trebuia să înţeleagă că în proiect exista un loc şi pentru el.

S-a făcut un inventar al obiectelor şi materialelor de care era nevoie la construirea 
căsuţei şi fiecare copil a adus de acasă materialele şi obiectele neexistente la şcoală (Sergio 
a adus o bucată de sfoară). Locul în care era planificată construirea căsuţei (în curte, între 
copaci) era departe de trunchiul pe care Sergio se aşeza adeseori să privească şi chiar dacă-
l chemau să participe la construirea ei, se întorcea repede şi se aşeza pe trunchi.

S-a  încercat  deplasarea  trunchiului  aproape  de  locul  căsuţei  explicându-i-se  lui 7

Sergio motivele: „Sergio, am mutat trunchiul pentru ca să stai aproape de noi şi să ne poţi 
ajuta iar când eşti obosit să poţi sta jos.” Sergio la început era dezorientat şi privea locul 
unde  se  afla  trunchiul  la  început,  dar  acestei  dezorientări  îi  răspundea  grupul-clasă 
însoţindu-l în locul nou, făcându-l să şadă şi să fie atent. Când dorea, Sergio părea puţin 
interesat de activităţi, din când în când privea puţin câte puţin, dar când i s-a cerut să ducă 
pietre cu un cărucior şi  a  acceptat  acest  rol,  demonstrând că  indiferenţa lui  Sergio era 
aparentă şi că-i observa atent pe colegii lui şi dorea să participe la aceste activităţi. Astfel, 
Sergio era implicat în multe activităţi practice alături de colegii lui; încărca şi transporta 
căruciorul cu materiale şi-l descărca în locurile desemnate etc.; era o serie de activităţi care-
l implicau pe Sergio într-un schimb permanent de mesaje.

Activitatea  practică  îi  permitea  lui  Sergio  să  relaţioneze  verbal  şi  non-verbal  în 
realizarea unui scop: construirea căsuţei.

Sergio într-o astfel de ipostază se simţea parte a acestui proiect fiindcă activităţile în 
care era implicat erau un semn al prezenţei sale în grupul-clasă.

 Construirea  căsuţei  a  creat  ocazia  învăţării  didactice  prin  măsurarea  perimetrului,  înălţimea 6

ocolului, suprafaţa pentru construirea acoperişului, desenarea etc., motiv de reflecţie şi regândire în jurul 
conceptelor  matematice,  geometrice,  grafice  descoperindu-se  utilitatea  în  aplicarea  practică,  funcţională 
pentru realizarea proiectului.

 Mutarea trunchiului a creat dificultăţi pentru că era destul de greu; trunchiul devine o problemă de 7

rezolvat şi s-au propus diferite soluţii; cea care părea mai funcţională şi care a permis mutarea a fost aceea de 
a aluneca prin rostogolire.
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Iniţiativele lui Sergio şi a colegilor săi conduceau la cercetarea răspunsurilor, fiind 
cerinţe  de  participare  la  proiect  ce  provocau  un  schimb comunicaţional.  Dimensiunea 
acordului  şi  a  reciprocităţii  în  care  se  găseau  fiecare  îi  determina  să  se  gândească  la 
prezenţa sa alături de ceilalţi.

O organizare, deci, mereu deschisă colaborării, schimbării.

Cutia cu amintiri

La sfârşitul anului şcolar s-a pus problema absenţei lui Sergio pe o perioadă mai lungă de 
timp în vacanţă, iar profesorii presupuneau că în clasa a doua lui Sergio i-ar fi apărut frica 
şi refuzul de a intra în clasă: sala nouă de clasă l-ar fi dezorientat. Analizarea situaţiei ce ar 
fi determinat frica şi refuzul lui Sergio a scos în evidenţă elementele şi circumstanţele ce l-
ar fi determinat să se simtă străin de context.

S-a  ţinut  cont  de  legătura  afectivă  pe  care  Sergio  a  stabilit-o  atât  cu  colegii  şi 
profesoara, cât şi cu sala de clasă, banca, scaunul şi poziţia lui faţă de ceilalţi, obiecte şi 
situaţii.  Nu s-a  ţinut  cont  de faptul  că  Sergio ar  fi putut  asocia  evenimentele  trăite  în 
timpul anului cu organizarea spaţiilor, a obiectelor care puteau constitui un suport pentru 
amintirile lui: aşa cum face oratorul, conferenţiarul, care pentru a da volum, progresie şi 
ordine memoriei sale are nevoie de un obiect; sau ca actorul care îşi leagă amintirile de 
versurile pe care le recită, de context şi de personaj.

S-au gândit la întoarcerea grupului-clasă în sala de clasă şi la realizarea unei serbări 
care să marcheze atât închiderea cât şi deschiderea anului şcolar.

Necesitatea de a păstra lucrările realizate (desene, planşe, fotografii, diapozitive) a 
condus la organizarea, ordonarea, clasificarea şi inventarierea materialelor într-o cutie care 
urma a fi deschisă la începutul noului an şcolar.

Păstrarea materialului reprezenta menţinerea legăturii cu grupul-clasă, acomodarea 
cu cunoştinţele care în timpul anului au fost motiv de studiu şi descoperiri, fiind notate 
într-un  inventar  care  presupunea  corelarea  şi  confruntarea  cunoştinţelor,  datelor  şi 
materialelor într-o sinteză globală.

Deschiderea cutiei la începutul anului şcolar reprezenta parcurgerea experienţelor şi 
cunoştinţelor din perspectiva organizării unui început care găsea referinţe şi stimuli într-o 
serie de cunoştinţe achiziţionate.

Citirea inventarului, regăsirea materialelor în cutie, aşezarea lor în sala de clasă (pe 
bănci,  pe  pereţi,  pe  catedră)  reprezenta  crearea  itinerarului  dobândirii  cunoştinţelor  şi 
formării competenţelor într-o dimensiune afectivă. Parcurgerea cunoştinţelor învăţate prin 
asocierea cu obiectele din sala de clasă, evita pericolul ca ele sa rămână în memorie ca şi 
într-un mod static şi neeficient. Prin intermediul materialelor, cunoştinţele erau regândite, 
repuse în discuţie, potenţate şi reinterpretate.

Pentru  grupul-clasă  şi  Sergio  începerea  noului  an  şcolar  propunea  o  serie  de 
activităţi  care îl  implicau din punct de vedere afectiv făcându-se referire la evenimente 
petrecute în trecut.
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O  astfel  de  activitate  ce  făcea  apel  la  trecut,  se  desfăşura  într-un  spaţiu  de 
conştientizare a propriei trăiri,  existenţe şi  experienţe trecute, prezentate într-o manieră 
concretă prin intermediul obiectelor care demonstrau că Sergio a fost şi este prezent.

Unele constatări

În cadrul cercetărilor realizate în şcoală au ieşit în evidenţă tendinţele care au determinat 
condiţiile  de  succes,  de  depăşire  a  dificultăţilor  de  învăţare,  de  relaţionare,  de 
comunicare…când cadrele didactice privesc problemele cu o „atitudine experimentală”; 
când există  disponibilitatea de a se implica în discuţii;  când ştiu că  un proiect poate şi 
trebuie să schimbe în timp aşa cum timpul schimbă persoanele, semnificaţiile, situaţiile şi 
evenimentele.

Succesele au apărut atunci când, „cu atitudinea de cercetare”, profesorii au ştiut să 
se documenteze, să descrie, să analizeze, să comunice, să compare experienţele lor; când 
atitudinea lor a fost aceea de curiozitate pentru ceea ce „a funcţionat”; pentru că  unele 
ipoteze de lucru s-au dovedit a fi adecvate şi astfel au rezolvat unele probleme, iar altele 
au fost infirmate.

Din păcate, adeseori când un profesor propune într-un context, modalităţile care 
determină dorinţa de învăţare, plăcerea, şi clasa răspunde „pozitiv” învăţând şi depăşind 
dificultăţile,  demonstrând entuziasm, se spune:  „Ai fost  norocos;  ai  avut o clasă  bună; 
elevii tăi sunt atenţi, te urmăresc. Eu în schimb...aş dori să văd ce ai face cu ai mei…”.

Când un profesor are o clasă definită ca „problematică”, şi cu ajutorul strategiilor, 
reuşeşte  să  depăşească  problemele  realizând  acea  atmosferă  în  care  elevii  învaţă  cu 
plăcere, se spune:
„Ai fost norocos, am greşit când vedeam clasa ta ca fiind „problematică”; de fapt elevii tăi 
sunt foarte atenţi, te ascultă, învaţă,…eu în schimb…aş dori să văd cum ai proceda cu ai 
mei…”.

Dar  succesul  nu  este  determinat  de  ipotezele  „corecte”  din  punct  de  vedere 
pedagogic, ci de traseele educative şi didactice meditate şi intenţionate.

Rareori  se  spune,  recunoscându-se  competenţele  profesionale  ale  unui  profesor: 
„Acţionând  în  acel  mod,  utilizând  acele  strategii…le-ai  depăşit  problemele:  spune-mi 
situaţiile particulare pe care le-ai rezolvat, procedând astfel”.

Unde sunt meritele profesorilor, unde este profesionalismul, competenţele, dacă nu 
şi le recunosc reciproc?

Cum putem, într-o astfel de situaţie, cu asemenea presupuneri, să verificăm şi să 
confruntăm validitatea unor ipoteze faţă  de altele? Cum putem să  scoatem în evidenţă 
profesionalismul, importanţa rolului profesorului, educatorului, al şcolii, dacă între colegi 
se folosesc termeni ca „norocos” sau „lipsit de noroc”?

Profesorii  dacă  nu  îşi  organizează  intervenţiile  lor  potrivit  cerinţelor  cercetării 
ştiinţifice, dacă nu renunţă la prejudecăţi, la rezistenţa faţă de schimbare şi se încrede în 
intuiţii, în noroc, nu vor putea pretinde adevărata recunoaştere ca profesionişti.
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