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Ipoteza pedagogicā si învātatul scrisului cuprinde metoda învātāmîntului linvistić si sînt conceptüle
ansamblāriloŕ de interventü care corespund pŕincipülor pe care vütorul eleve îl descoperā, îl înțelege,
prin acest mesaj. M esajul este obiectul produs de cei care folosesc deja acest limbaj, vocabular
pentru ā putea tranzmite, comunica, explica cea ce au înteles prin extinderea condițülor sociale si
prin care acést mesaj este comunicat, primit auzit, înțeles, tratat cercetat (etc) integrat în dialog.
Codul cuprinde toate semnele sau toate regulile si combinarea lor eu care viitorul elev va construi în
primul timp descoprirea bazelor de a vorbi dialoga pentru a comunica în grup apoi urmeazā
construirea uneì experiențe comunā de la acest grup, ce le dā baze solide de investitie în grup şi pe
urmā personal. Deci viitorul elev înțelege şi devine capabil de a pune în aplicație relația apoi
sinificarea cuvintelor pe care le aplicā. Functiunea specifiā semnelor înțelese şi lucreazā cu ele.
Simplu se familiarizeazā cu felul în care functioneazā codul plentru cā a înțeles mesajul. Contrar
metodelor propuse la scoalā nu putem practica (pune în aplicatie) noul langaj doar pentru cā esti un
sistem de gîndire si de comunicare. Din punet de vedere politic si economic este favorizatā intrarea şi
acceptarea citituliù prin cod pentru a intelege un mesaj pentru transcrierea din sistemul limbajului în
clar la oral. Aceasta metodā este realizatā doar în sistemele de scriere fonograficā în schimb reduce şi
scade timpul de citit intro operatié (lecțié) predatā la oral fațā le lecția predatā în practicā în grup
comunā. Aceste metode permit profesorilor o predare linvisticā bazatō la oral comunicare zis dialog
liber, în schimb scrisul nu este linvisțić. Freinet a controzis idea creațici condițiilor sociale pentru
învāțaria lîmbei. Iatā aproape acum 20 de ani în urmā ne bāteam pentru obținerea lecturei explicata
tranzmisā prin sens ci nu prin cod. Cercetārile noastre pedagogice se bazeazā pe modalitațile scrisului
cît si pe modalițoțile cititului ce trebuie sā se facā prin interacție între mesaj si cod. Noi neam opus la
conceptia tradiționalā – dialog liber bazat la oral cea ce permite la scris doar rolul de laut notā sau
transcrierea notițelor. Pentru noi învāțatul scrisului consistō de anu introduce recursuri externe fārā
pretext care sînt complicate pentru a înțelege codul grafie în contextul şi relațio codului pedagogie.
Acest rezultat este în raport cu intervențio inițialā. Pe viitor se poate ca elevul sā fie confrontat în fața
textelor produse doar la în scris şi fārā nici o bazā la transcrierea de la oral.

