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Abstract: Articolul abordează integrarea metodei ESPERE în procesul instructiv-educativ
din învă ământul pre colar. Bazată pe simbolizare i pe analiza tipurilor de mesaje (ț ș ș mesaje cadou
versus mesaje toxice), comunicarea rela ională rezolvă diverse aspecte socio-emo ionale specificeț ț
copiilor de grădini ă, pregătindu-i pentru învă are. Studiul de caz prezentat în articol demonstreazăț ț
că  metoda  ESPERE  poate  depă i  sfera  educa ională,  mergând  până  la  etapa  de  consiliere  aș ț
părin ilor.ț

Cum ar fi dacă am avea grijă de felul în care comunicăm unii cu al ii? De ce să ne străduimț
să oferim copiilor  o educa ie  pentru igiena corporală,  spre exemplu,  i nu am acorda în egalăț ș
măsură aten ie i unei ț ș igiene rela ionale eficienteț ?
Metoda ESPERE (Energie Specifică Pentru o Ecologie Rela ională ț Esen ială), cunoscută la nivelț
mondial sub umbrela conceptului de comunicare rela ională, î i poate dovedi eficien a în a clădiț ș ț
rela ii sănătoase în care copiii afla i în procesul instructiv-educativ să înflorească, amplificându- iț ț ș
poten ialul. Această metodă este practic ț o pedagogie a comunicării, cu efect terapeutic. Cel care a
pus  bazele  metodei  ESPERE este  Jacques  Salomé,  psihosociolog  pasionat  de  rela iile  umane,ț
scriitor - a publicat 70 de căr i despre comunicare – din care 17 au fost traduse iț ș  în limba română.
(http://www.antonianoel.com/)

Suntem actorii propriei pove tiș
Conceptele ESPERE sunt simple:  a cere (cer să fiu în eles, cer să fiu ascultat, cer să fiuț

satisfăcut), a da (a te pune la dispozi ia celuilalt, fără a a tepta ceva la schimb), ț ș a primi (cu sensul
de  deschidere,  acceptare,  a  primi  pentru aplicarea  celuilalt  i  a  propriei  persoane)  i  ș ș a refuza
(dublu sens – nu este bun pentru mine sau vreau să te pedepsesc). Jacques Salomé sus ine că dacăț
vom ti să cerem, să primim, să dăruim i să refuzăm, atunci ne vom bucura de rela ii sănătoase iș ș ț ș
creative.  Altfel,  rela iile  se  deteriorează,  provocând  prăpastii  psihologice  de  nedepă it.ț ș
(https://www.youtube.com/watch?v=frjYcnhtnsk)

În comunicarea rela ională sunt trei actori pe care punem accentul; eu, tu i rela ia dintreț ș ț
noi, simbolizată printr-o e arfă. ș De aceea este atât de u or de implementat acest tip de comunicareș
în învă ământul pre colar! Situa ia comunica ională este practic pusă în scenă de cei doi actori,ț ș ț ț
amândoi având grijă ca e arfa care îi leagă (canalul de comunicare) să rămână un spa iu viu iș ț ș
frumos al rela ieiț . Fiecare actor este responsabil a adar pentru un capăt al rela iei.ș ț

Cu ESPERE la grădini ăț
Deprinderea de a folosi comunicarea rela ională, prin utilizarea e arfei, poate fi realizată laț ș

copiii de grădini ă prin jocul de rol, desen, modelaj, jocuri de echipă. Spre exemplu, dacă apare unț
conflict spontan între doi copii care se ceartă pentru aceea i jucărie, conflict în care unul este dejaș
într-o stare emo ională grea, cu lacrimi în ochi, putem apela imediat la e arfă pentru a gestionaț ș
situa ia printr-un ț joc de rol – „Buni prieteni”. Vom dirija exprimarea copilului care nu plânge, în
scopul validării emo iilor celuilalt: „Văd că plângi, în eleg că este un moment dificil pentru tine,ț ț
însă eu sunt colegul  tău de grupă i sunt gata să te ascult”.  Scuturând e arfa,  acest  copil  esteș ș
pregătit  să  primească  mesajele  –  bune  sau  rele  –  colegului.  În  continuare,  dirijăm  un  tip  de
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ascultare activă, urmărind următorii pa i: 1. identificăm nevoia celuilalt (vrea o jucărie), 2. vorbindș
în acelaşi registru, îl determinăm să în eleagă de ce nevoia sa poate sau nu poate să fie împlinită.ț

Aceea i deprindere o putem adapta rapid i în jocurile muzicaleș ș . Este binecunoscut jocul
numit „Deschide urechea bine”, în care copiii stau a eza i în cerc, inându-se de mâini. Unul dintreș ț ț
ei stă în mijloc, ghemuit, cu ochii închi i. El va ine e arfa rela ională de un capăt, iar la celălaltș ț ș ț
capăt va fi un alt coleg. Copiii vor cânta: „Deschide urechea bine / Să vedem ghice ti ori ba / Cineș
te-o striga pe nume / Hai, ghice te nu mai sta”. Ca bucurie i recuno tin ă că a fost „ghicit”, copilulș ș ș ț
care l-a strigat pe nume pe cel din mijloc, îi va transmite i un mesaj valoros, de înflorire a stării deș
spirit („e ti un coleg minunat” / „e ti o bucurie pentru mine astăzi”). ș ș

Aten ie, a adar ce mesaje a ezăm, în mod con tient, pe această e arfă care ne conectează!ț ș ș ș ș
Uneori  punem  mesajele  „cadou”, care încurajează,  valorizează  („reu ita  ta  de astăzi  înseamnăș
mult pentru traseul tău colar”) i ș ș mesaje „toxice”, care descalifică, rănesc, poluează fiin a noastrăț
sau a copilului („te compor i ca un bebelu ”). O să vă surprindă faptul că majoritatea copiilor deț ș
grădini ă vor recunoa te fără niciun efort suplimentar tipul de mesaj – rău sau bun. Vă încurajezț ș
să-i provoca i pe copiii cu care lucra i să- i facă un obicei din a analiza tipul de mesaj. De ce? ț ț ș

Pentru că tot metoda ESPERE ne arată, prin simbolizare,  cum putem gestiona mesajele
toxice – atât noi ca profesori, cât i copiii. Spre exemplu, cei care au primit agresiuni verbale sauș
fizice, au posibilitatea de a simboliza ceea ce au primit (pot să împacheteze o hârtie de o anume
culoare) i de a o arunca în ș gunoiul rela ionalț . Este bine ca educatoarea să procedeze la fel. Pentru
cei agresa i este o descărcare psihologică („ceea ce am primit nu este bun i folositor, mă accept peț ș
mine  a a  cum  sunt  fără  această  povară”),  iar  pentru  agresor  este  un  semnal  că  a  avut  unș
comportament  de  neacceptat  pentru  cei  din  jur.  Această  mi care  simbolică  dusă  către  pubelaș
rela ională  opre te  situa ia  dificilă  din  derulare,  într-un  moment  de  reflexie  i  poate  chiarț ș ț ș
ameliorare. 

De asemenea, mesajele cadou pot fi i ele simbolizate prin obiecte mici i a ezate într-unș ș ș
cufăr al bucuriilor, recuno tin elor, dorin elor împlinite, etc. Pre colarii înfloresc fantastic după oș ț ț ș
experien ă de validare de acest fel!ț

Igiena rela ională are câteva reguliț
Iată care sunt i regulile de igienă rela ională, conform Institutului ESPERE Internationalș ț

din Paris (http://www.jacques-salome.ro/):
Vorbe te despre tine, i nu despre celălalt!ș ș
Vorbe te cu celălalt, i evită să vorbe ti despre celălalt (încetează practicarea rela iei claxonș ș ș ț

- tu, tu, tu)!
Nu mai accepta să-l la i pe celălalt să vorbească despre tine!ș
În elege că emo ia este limbajul repercusiunii sau al rezonan ei!ț ț ț
Asumă- i riscul de a te confrunta cu trăirile tale, cu punctele tale de vedere, cu dorin eleț ț

tale i cu cele ale partenerului(ei). Descoperă diferen ele în termeni de complementaritate i nu deș ț ș
opozi ie!ț

Respectă teritoriul propriu i teritoriul partenerului(ei)!ș
Folosesc confirmarea fără însă a apela la identificare: îi las celuilalt propriile sentimente,

propriul punct de vedere, propria opinie!
Renun ă la căutarea aprobării pentru a- i asuma riscul diferen ierii!ț ț ț
Renun ă la aprobarea celuilalt pentru a- i putea confirma pozi ia. Asumă- i riscul de a teț ț ț ț

afirma!
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Evită compara ia: consideră-te unic(ă) aici i acum în această situa ie!ț ș ț
Suprimă  judecă ile  de  valoare  asupra  persoanelor,  comportamentelor,  cuvintelor  sauț

ac iunilor!ț
Nu î i însu i punctul de vedere al celuilalt asupra ta pentru a te tortura singur(ă)!ț ș
Nu aduce  niciodată  într-o  rela ie  ceva  care  apar ine  altei  rela ii.  Fiecare  rela ie  are  oț ț ț ț

dinamică i un prezent propriu!ș
Recunoa te capcanele propriilor tale proiec ii în momentul în care „depui” în celălalt unș ț

lucru care î i apar ine!ț ț
Nu  confunda  persoana  care  vorbe te  cu  subiectul  despre  care  se  vorbe te.  În elegeș ș ț

problema i ascultă persoana!ș
Nu confunda subiectul i obiectul: subiect - cel care vorbe te ; obiect - despre ceea ce seș ș

vorbe te!ș
Depă e te înfruntarea pentru a privilegia confruntarea (confirmare,  afirmare,  pozi ionareș ș ț

plecând de la propriile valori)!
Devino con tient(a)  că transmi i  mesaje  cadou (care dau energie,  vitalitate,  dragoste) iș ț ș

mesaje otravă (care rănesc, devitalizează i produc suferin ă)!ș ț
Aceste reguli de igienă rela ională pot fi adăugate progresiv, pe măsură ce copiii intră cu oț

prezen ă con tientă, tot mai profund, în procesul de comunicare. ț ș
Doar când ne vom bucura de un climat comunica ional sănătos în sala de grupă, prin grijaț

fa ă de comunicarea rela ională, esen a procesului instructiv-educativ, putem spune că ț ț ț producem
educa ie autenticăț . 

De la agresivitatea repetată, la în elegerea cauzelorț
Studiu de caz în care am intervenit cu metoda ESPERE:
P.B. intră în clasă, la grădini ă, la prima oră a dimine ii, trântind u a i provocând în jurulț ț ș ș

său valuri de supărări.  Copiii,  deranja i  de comportamentul său – fizic i verbal – provoacă, laț ș
rândul  lor,  alte  valuri  de  comportamente  gre ite,  direc ionate  fie  către  ei  în i i,  fie  către  noi,ș ț ș ș
profesorii. Cu siguran ă, acesta este un peisaj pe care îl cunoa te i foarte bine i pentru care a iț ș ț ș ț
dezvoltat diferite strategii de rezolvare a eventualelor dificultă i de comportament.ț

În acea diminea ă, am ales să-i întind lui P.B. e arfa rela ională cu mesajul cald „văd căț ș ț
ceva te supără foarte tare. Sunt alături de tine să te ajut să descoperim ce anume te doare. Sunt gata
să te ascult”. A urmat un amalgam de acuze provocatoare de suferin e din care am re inut douăț ț
lucruri principale: „fra ii mei nu mă acceptă” i „mama nu face nimic să mă ajute să fiu ca fra iiț ș ț
mei”. P.B. alege prin comportamentul lui agresiv, a adar, pe de o parte să atragă aten ia, pe de altaș ț
să demonstreze că este „ceva rău” să fii diferit de fra i, a teptând salvarea din partea celor din jur.ț ș
A doua zi, i-am rugat i pe cei doi fra i ai lui P.B. să participe la construirea dialogului rela ional.ș ț ț
În acel moment eram 4 persoane în comunicare, toate cele trei e arfe rela ionale având un capăt înș ț
mâinile lui P.B. I-am validat, din nou, lui P.B. trăirile iș
 l-am invitat să spună, fiecărui frate în parte, ce nevoi ar avea. Către fratele mijlociu a exprimat
nevoia de a petrece mai mult timp împreună, iar către cel mare, nevoia de a fi considerat suficient
de matur pentru a participa i el în jocurile electronice. Un succes extraordinar pentru mine, caș
ini iator al dialogului rela ional, a fost să-l văd pe micu ul P.B. stăpânindu- i pornirile de a acuza iț ț ț ș ș
centrându-se  strict  pe  nevoile  sale.  Fra ii  săi,  în  schimb,  neavând  exerci iul  acestui  tip  deț ț
comunicare,  au livrat  înapoi doar mesaje toxice: „e ti mic i rău”, „nu în elegi nimic”,  „nu-miș ș ț
place să stau cu tine”, „prefer să- i trag o bătaie i să mă la i în pace”. P.B. a luat o coală de hârtieț ș ș
i a capsat simbolic fiecare mesaj toxic, aruncând apoi totul în gunoiul rela ional. ș ț
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Implicarea mamei a fost revelatoare. În elegând pe deplin situa ia dureroasă în care a ajunsț ț
P.B. în familie (cu ajutorul e arfelor rela ionale ea a putut vedea simbolic tabloul familial,  prinș ț
deta are), în cadrul unui dialog rela ional cu implicarea tuturor membrilor familiei, a livrat cătreș ț
P.B. mesaje cadou („e ti tare bun la povestit i la făcut piese de teatru”, „este o bucurie să te audș ș
cântând”), mesaje la care fra ii au răspuns imediat în acela i registru. S-au încheiat astfel câtevaț ș
acorduri simple, cu respectarea unor reguli: 1. Mama va fi atentă să-l valorifice pe P.B. în fa aț
fra ilor mai mari i 2. Fra ii se vor implica în ac iunile / jocurile ini iate de P.B.ț ș ț ț ț

Prin implicarea tuturor – inclusiv a lui P.B. – s-a putut ajunge la o în elegere a cauzeiț
conflictului  familial  i  astfel,  cu  disciplină,  aten ie  i  voin ă,  la  o  stare  de  mul umire  prinș ț ș ț ț
acceptarea deplină a mezinului.

Nu  ezita i,  a adar,  să  utiliza i  metoda  ESPERE  i  în  consilierea  părin ilor!  Este  unț ș ț ș ț
instrument simplu, care aduce beneficii clare imediate!

BIBLIOGRAFIE : 
 http://www.jacques-salome.ro/  
 Jacques Salomé – Mami, tati, mă auzi i?, editura Curtea Veche Publishingț
 http://www.antonianoel.com/  
 Seria de video-uri realizate de Radio Itsy Bitsy, interviuri tematice cu Jacques Salomé 

(despre e arfa rela ională, despre tipurile de mesaje, despre cum să refuzi, câte dimensiuni ș ț
i roluri are o mamă) ș https://www.youtube.com/watch?v=frjYcnhtnsk
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