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REPERE ȘTIINŢIFICE PENTRU OPTIMIZAREA EDUCAŢIEI 

SPECIALIZATE ŞI INTEGRATE/INCLUZIVE 

Vasile Liviu PREDA 

 
În acest studiu prezentăm reperele ştiinţifice care stau la baza optimizării educaţiei specializate şi 

integrate/incluzive, valorificând cele mai importante idei din: teoria şi practica medierii 

pedagogice şi a zonei proximei dezvoltări (Vîgotski); teoria modificabilităţii cognitive şi 

metodologia îmbogăţirii instrumentale (Feuerstein); teoria inteligenţelor multiple (Gardner), 

noile descoperiri din domeniul geneticii umane şi a neuroştiinţelor. De asemenea, este evidenţiat 

rolul proceselor afective, al inteligenţei emoţionale, al stimei de sine şi motivaţiei învăţării 

şcolare pentru activizarea autenticului potenţial psihic al fiecărui copil.  

 
educaţie specializată, educaţie integrată, educaţie incluzivă, copiii cu dizabilităţi, mediere pedagogică, 

modificabilitate cognitivă, îmbogăţire instrumentală, potenţial psihic, zona proximei dezvoltări, inteligenţă 

emoţională, stimă de sine, motivaţia învăţării. 

 

This study outlines the scientific landmarks that form the foundation for the optimization of special education and 

integrated/inclusive education by relying on the most efficient ideas belonging to the following: the theory and 

practice of pedagogic mediation and the zone of proximal development (Vygotsky); the theory of cognitive 

modifiability and the methodology of instrumental enrichment (Feuerstein); the theory of multiple intelligences 

(Gardner); the new discoveries in the fields of human genetics and neurosciences. The role of affective processes 

is emphasized as well, together with that of emotional intelligence, self-esteem and motivation for learning in the 

activation of each child’s authentic psychic potential.  

 

special education, integrated education, inclusive education, children with disabilities, pedagogic mediation, 

cognitive modifiability, instrumental enrichment, psychic potential, zone of proximal development, emotional 

intelligence, self-esteem, motivation for learning. 

 

1. Introducere 
 

Sub unghi ştiintific, la baza abordării teoretice şi 

pragmatice a educaţiei şi a integrării/incluziunii stă 

adevărul că sistemele şi practicile educative trebuie să 

ducă la activizarea autenticului potenţial psihic al 

fiecarui copil cu anumite dizabilităţi. Acest demers 

este posibil chiar dacă genetic, congenital sau/şi 

educaţional-familial copiii au premise diferite de 

dezvoltare, care pot fi evidenţiate pe baza 

“coeficientului de educabilitate”  

În elaborarea şi aplicarea modalităţilor educative - 

corective, compensatorii şi formative – destinate 

copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi, se impune luarea în 

seamă a teoriilor piagetiene şi post-piagetiene privind 

dezvoltarea stadială a inteligenţei, referitoare la 

heterocronia dezvoltării unor procese psihice şi la 

caracteristicile neuro-psihologice şi psiho-sociale 

datorate etiologiei, tipului, gradului, complexităţii şi 

dinamicii dizabilităţii.  

Pe baza unor programe şi proiecte educative 

corective, compensatorii şi educative personalizate 

elaborate prin munca în echipă multidisciplinară, se va 

avea în vedere activizarea autenticului potenţial psihic 

al copiilor cu dizabilităţi, precum şi posibilitatea 

accelerării dezvoltării psihice a acestora. Considerăm 

că tocmai în acest sens trebuie înţeles conceptul de 

“egalizare a şanselor” de educaţie şi de dezvoltare a 

copiilor cu diferite dizabilităţi, în sistemul 

învăţământului specializat sau integrat/incluziv.  

 Menţionăm că datorită specificului şi 

caracteristicilor fiecărui tip de dizabilitate 

(intelectuală, vizuală, auditivă, motorie, neuromotorie, 

tulburare din spectrul autist, dizabilităţi asociate) 

termenul “învăţământ specializat” este mai adecvat 

decât termenul “învăţământ special”.  

La baza sistemelor de recuperare şi educaţie 

specializată a copiilor, tinerilor şi adulţilor cu diferite 

dizabilităţi stau şi noile descoperiri din domeniul 

geneticii umane, al neuroştiinţelor - mai ales al 

neuropsihologiei, al ştiinţelor medicale, precum şi din 

domeniile psihopedagogiei speciale, psihologiei 

dezvoltării, psihologiei educaţiei, psihologiei sociale, 

ergonomiei, tehnologiilor informatice de acces. 

 

2. Stimularea şi educaţia timpurie bazată pe 

interacţiunile dintre potenţialităţile înnăscute 

şi abilităţile dobândite 
 

Intervenţia timpurie este o intervenţie medicală, 

psihologică, psihopedagogică, educativă şi 

psihosocială şi care se exercită între 0 şi 3 ani, 

adresându-se copiilor care prezintă fie diferite 
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dizabilităţi, fie dificultăţi de dezvoltare şi de învăţare. 

Programele de stimulare şi educaţie timpurie vizează 

trei categorii de copii a) copii cu anumite patologii 

înnăscute sau dobândite timpuriu, care pot determina 

apariţia unor dizabilităţi; b) copii născuţi prematur sau 

cu greutate foarte mică, la care poate exista riscul de 

apariţie a unor disfuncţii neuropsihologice sau 

dizabilităţi; c) copii vulnerabili în privinţa dezvoltării 

psihice, fiind născuţi şi crescuţi în familii cu un nivel 

socio-economic şi socio-cultural foarte scăzut, care nu 

au beneficiat de o stimulare cognitivă şi de o educaţie 

adecvată.  

Programele de intervenţie pentru stimularea şi 

educaţia timpurie valorifică rezultatele cercetărilor din 

domeniul geneticii şi al neuroştiinţelor, vizând 

plasticitatea cerebrală şi interacţiunile dintre 

potenţialităţile înnăscute şi abilităţile sau dizabilităţile 

dobândite. 

Termenul “plasticitate cerebrală” face referinţă la 

unele “caracteristici dinamice” ale sistemului nervos, 

care provoacă o schimbare la nivel structural şi 

funcţional.  Plasticitatea vizează diferite niveluri ale 

sistemului nervos: neuroanatomic, neurofiziologic şi 

funcţional. Astfel,  plasticitatea este întâlnită la nivel 

neurochimic (de exemplu, schimbări în sfera 

neurotransmiţătorilor), la nivel celular (de exemplu, 

asamblare neuronală şi conexiuni) şi la nivel 

comportamental (de exemplu, modificări ale 

strategiilor neuropsihologice prin învăţare).  

Diferitele niveluri de manifestare a plasticităţii au 

în comun noţiunea “adaptare”. Schimbarea 

neurofuncţională observată în diferite situaţii, precum 

cele lezionale, este în general adaptativă, în sensul în 

care sistemul nervos pune  în funcţiune resurse noi sau 

diferite, ca răspuns la o cerinţă exterioară. În sfârşit, 

întâlnim şi noţiunea “organizare/reorganizare” 

vizând apariţia sistematică şi neîntâmplătoare a unui 

fenomen care reflectă interacţiunea dintre 

caracteristicilor structurale şi stimulările provenite din 

mediu. După cum subliniază unii cercetători 

(Changeaux, 1983; Schiffmann, 2001) în cursul 

dezvoltării normale, evoluţia densităţii conexiunilor 

sinaptice se caracterizează printr-o hiperproducţie 

iniţială a acestora, urmată de o diminuare a 

conexiunilor redundante. Deci, se produce o „revizuire 

sinaptică” asociată cu o reducere progresivă a 

sinapselor unui anumit neuron. Revizuirea sinaptică 

este un proces de dezvoltare care favorizează 

menţinerea conexiunilor neuronale activate prin 

stimulii exteriori şi eliminarea conexiunilor 

supranumerare mai puţin activate de aceiaşi stimuli, 

pentru a se ajunge în mod progresiv la organizarea 

corticală a adultului. Revizuirea sinaptică este un 

proces care rezidă într-o „validare funcţională” sau o 

„stabilizare selectivă”. Acest proces se bazează pe 

plasticitatea  cerebrală. 

Toate aceste caracteristici  au fost sintetizate de 

Will (1982), care a dat următoarea definiţie 

plasticităţii cerebrale: “capacitatea de a realiza noi 

funcţii, transformând într-o manieră durabilă şi sub 

constrângerile mediului fie elemente constitutive ale  

creierul, fie reţelele de conexiuni care le uneşte (…); 

funcţionarea cerebrală a unui individ supus la un exces 

sau la o carenţă de stimulări modifică structura şi, prin 

aceasta, funcţionarea ulterioară a creierului său”. Prin 

această definiţie se subliniază complementaritatea 

sistemului anatomic şi funcţional în procesul de 

plasticitate cerebrală. Sistemul anatomic reprezintă 

procesul de modelare neuroanatomică a reţelelor 

neuronale, în timp ce sistemul funcţional desemnează 

sistemele sau sub-sistemele implicate în îndeplinirea 

unei funcţii neuropsihologice.  

Cunoaşterea diferitelor mecanisme ale dezvoltării 

cerebrale din primiii ani de viaţă, precum stabilizarea 

sinaptică si reorientarea de la nivelul axonilor sunt 

fenomene fiziologice timpurii care depind mult de 

experienţa fiecărui copil înainte de vârsta de 4 ani. 

Aceste mecanisme fiziologice sunt influenţate de 

interacţiunile dintre capacităţile biologice înnăscute ale 

copiilor şi influenţele mediului existenţial (Feuerstein, 

Feuerstein, Falik, 2010). Se cunosc, de exemplu, 

posibilităţile de compensare şi reabilitare cognitivă a 

deficitelor timpurii datorită stimulării şi educaţiei 

timpurii (Netchine-Grynberg, 1999). 

Influenţele mediului asupra problemelor de 

dezvoltare de natură prenatală sau perinatală se pot 

situa la trei niveluri: a) factorii de mediu reprezintă 

prin ei-înşişi un risc (de exemplu, sindromul de 

alcoolism fetal); b) factorii de mediu pot fi o frână 

pentru accesul la intervenţii medicale şi psihologice şi 

pentru o educaţie specializată (de exemplu, cazul unor 

familii cu un statut socio-economic şi culural foarte 

scăzut); c) factorii de mediu se pot combina cu 

anumite tipuri de perturbări sau agresiuni (de exemplu, 

meningo-encefalite, tumori cerebrale, traumatisme 

cerebrale) care antrenează dificultăţi de dezvoltare, 

având un efect de dublă sau multiplă disfuncţionalitate 

neuropsihologică.. În cazul unor asemenea 

disfuncţionalităţi, copiii cu leziuni cerebrale, cei cu 

tulburări din spectrul autist etc. trebuie să beneficieze 

de stimulare şi educaţie timpurie pentru o compensare 

maximală şi pentru activizarea autenticului potenţial 

psihic de care dispun. Înţelegerea fenomenului de 

plasticitate cerebrală şi a fenomenului de 

organizare/reorganizare  corticală are implicaţii 

pozitive în domeniul intervenţiei şi educaţiei timpurii 

destinate copiilor cu dizabilităţi, pe baza unei abordări 

metodologice multidisciplinare. 
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În general, diferitele funcţii psihice se maturizează 

în ritm inegal, fiecare având o perioadă „senzitivă“ de 

dezvoltare. Trebuie avut în vedere faptul că perioadele 

optime sau „senzitive “ ale dezvoltării nu sunt strict 

predeterminate şi rigide. În general, este necesară 

elaborarea şi aplicarea unui sistem de măsuri 

stimulative şi educative bazate pe antrenarea tuturor 

funcţiilor ce se găsesc în perioada „senzitivă”. 

Perioadele „senzitive“ de dezvoltare a diferitelor 

funcţii psihice reprezintă, totodată, perioade optime 

pentru organizarea terapiei compensatorii şi 

recuperatorii a funcţiilor afectate de timpuriu.  

În lucrările de neurofiziologie şi neuropsihologie 

referitoare la plasticitatea cerebrală s-a subliniat 

importanţa „perioadei critice”, cuprinsă între 0 şi 3 

ani, şi a „ perioadei sensibile” care se referă la o 

anumită perioadă limitată de timp în care anumite 

condiţii somato-fiziologice cerebrale perturbate pot 

modifica structura şi funcţia unei regiuni corticale. De 

exemplu, cercetările vizează plasticitatea senzorială 

sau neuromotorie la nivelul „hărţilor corticale” 

corespunzătoare şi reorganizările neuronale posibile, 

cu impact în procesul de recuperare şi reabilitare 

funcţională a copiilor cu diferite dizabilităţi. 

Programele de stimulare timpurie sunt ţintite atât 

asupra copiilor, pentru activizarea potenţialului psihic 

al acestora şi diminuarea retardului în dezvoltare, cât şi 

asupra familiilor, pentru dobândirea de către părinţi a 

abilităţilor educative (Tzuriel, 2001).  

Feuerstein (1996) a dezvoltat o versiune BASIC a 

Programului de îmbogăţire instrumentală pentru a fi 

folosit încă din copilăria mică, susţinând că 

dificultăţile de învăţare pot fi prevenite printr-o 

intervenţie timpurie, lucru demonstrat şi de cercetările 

neuropsihologice. Deprinderile intelectuale  specifice 

sunt mediate şi transformate în concepte şi strategii de 

gândire, care stau la baza subsecvenţelor activităţii de 

învăţare. 

Pe plan practic, intervenţia timpurie distinge patru 

tipuri de sarcini şi de activităţi: a) prevenirea şi 

depistarea timpurie a dizabilităţilor; b) diagnosticul şi 

evaluarea timpurie; c) intervenţia şi consilierea 

psihologică şi psihopedagogică timpurie; d) munca în 

echipă interdisciplinară, cu implicarea părinţilor şi a 

serviciilor din comunitate.  

Intervenţia timpurie este centrată mai întâi aproape 

exclusiv pe copil, în sensul precizării diagnosticului şi 

a măsurilor de intervenţie medicală şi 

psihopedagogică, pentru ca apoi să fie orientată tot mai 

mult spre relaţiile părinţi-copiii, în cadrul 

microsistemului familial, iar în mod treptat şi spre 

ansamblul relaţiilor copii-părinţi-profesionişti în sfera 

recuperării, comunitate. Pentru reuşita intervenţiei 

timpurii, se impune ca părinţii copiilor cu dizabilităţi 

sau cu întârzieri în dezvoltare să se integreze activ în 

activităţile echipei multidisciplinare, în calitate de 

parteneri,  iar acţiunile educative şi corectiv-

compensatorii să fie centrate pe copil, desfășurându-se 

prioritar în mediul familial şi în cabinetele 

psihopedagogice specializate (Boutin, Durning, 1999). 

Dificultăţile actuale sau cele previzibile ale copiilor 

cu diferite dizabilităţi sunt analizate şi abordate în 

ansamblul ecosistemului copilului, în care un rol 

considerabil în interveţia timpurie îl au părinţii, ceea ce 

face ca profesioniştii să îşi adapteze rolurile lor la acest 

mod de abordare în cadrul muncii în echipă, în vederea 

realizării unui adevărat parteneriat cu părinţii copilului.  

Dintre obiectivele majore urmărite, cercetătorii 

menţionează cel mai adesea dezvoltarea cognitivă şi 

comunicativă a copiilor, obiective la care își pot aduce 

o reală contribuţie nu numai psihopedagogii sau 

psihologii specializaţi în intervenţia timpurie, ci şi 

părinţii copiilor cu dizabilităţi. În acest sens, Nader-

Grosbois (2006, p. 388) recomandă ca pe plan micro-

funcţional să se ţină seama de următoarele 

recomandări care vizează consolidarea schemelor 

cognitivo-comnunicative ale copiilor cu diferite 

dizabilităţi:  

a) stabilirea de legături explicite între acţiunile, 

gesturile produse de copii şi de către 

partenerul său (părinte, psihopedagog etc.) şi 

producţiile comunicative (vocale, gestuale, 

verbale sau lingvistice );  

b) varierea scenariilor în viaţa cotidiană şi în 

situaţiile de evaluare şi de învăţare, 

coordonând schemele cognitivo-

comunicaţionale deja achiziţionate; 

c) diversificarea stilurilor de interacţiune şi a 

jocurilor sociale; 

d) diversificarea rolurilor copilului (jocuri de rol); 

e) stimularea copilului pentru a-şi diversifica 

modalităţile de răspuns prin acţiune, gesturi şi 

comunicare verbală, pentru a se creea 

conexiuni şi „elemente  simbolice comune”. 

Cercetările-acţiune realizate de Nader-Groisbois 

demonstrează eficienţa programelor de intervenţie 

timpurie personalizate care vizează integrarea şi 

coordonarea schemelor cognitivo-comunicaţionale la 

copiii cu diverse dizabilităţi.  

 

3. Repere psihologice şi psihopedagogice ale 

instrucţiei şi educaţiei copiilor şi tinerilor cu 

dizabilităţi 
 

Reformele educative în domeniul educaţiei 

specializate şi/sau incluzive, bazate pe munca în 

echipă, susţin necesitatea unei pedagogii socio-
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constructiviste, asociată unui model al practicianului 

reflexiv şi specializat. Acest model psihopedagogic 

este necesar tuturor celor care lucrează în domeniul 

educaţiei copiilor cu cerinţe educative speciale, 

datorate unor dizabilităţi. 

Principiile psihopedagogice au un caracter 

general-normativ, sistemic şi dinamic, deschis. 

Principiile psihopedagogice ale procesului instructiv-

educativ sunt bazate pe  teze fundamentale, pe norme 

generale, care stau la baza proiectării, organizării şi 

desfăşurării activităţilor de predare-învăţare, în 

vederea realizării optime a obiectivelor educaţionale, 

precum şi la baza activităţilor recuperatorii şi 

compensatorii.  

 

 

 

 

3.1. Principiul învăţării prin acţiune 
 

Didactica,  fundamentată pe datele psihologiei, are 

drept cadru de referinţă esenţial principiul învăţării 

prin acţiune. Conform şcolii psihologice a acţiunii, 

personalitatea se formează şi se exprimă în şi prin 

activitate, iar structura funcţională a conştinţei 

individului îngemănează elemente de natură acţională 

şi reflexivă, care intră în lucru cu o pondere diferită în 

dezvoltarea ontogenetică - mergând de la acţionalul 

“extern” la cel interiorizat, deci la reflexiv. Învăţarea 

prin acţiuni obiectuale, concrete, prin  acţiuni cu 

suport imagistic  şi prin acţiuni mintale reflexive, 

precum şi prin interacţiunile dintre acestea - este calea 

care duce la dezvoltarea psihică a copiilor şi tinerilor, 

fiind o învăţare constructivă, eficientă. Ponderea 

acţionalului extern sau interiorizat, structurat în 

operaţii mintale, respectiv a reflexivului, diferă şi în 

raport cu natura sarcinilor de rezolvat. Rezultă, deci, că 

într-adevăr - după cum spune Golu (1975, p. 108) - 

“acţiunea devine principalul «laborator» în care se 

plămădesc, capătă formă şi se consolidează atât 

diferitele structuri şi procese psihice particulare, 

începând cu percepţia şi terminând cu gândirea, cât şi 

integralitatea emergentă a sistemului psihic în 

ansamblu”.  

Principiul învăţării prin acţiune asigură şi totodată 

presupune participarea conştientă a elevilor în 

procesul de predare-învăţare, de instruire şi 

autoinstruire, de educaţie şi autoeducaţie. 

Principiul învăţării prin acţiune nu poate fi înţeles 

adecvat şi nici transpus în fapt decât în mod 

diferenţiat, luând în considerare reperele 

psihogenetice, particularităţile de vârstă şi individuale 

ale elevilor, toate acestea analizate în contextele reale 

de viaţă şi activitate (Wozniak, Fischer, 1993). 

 

3.2. Principiul construcţiei componenţiale şi 

ierarhice a structurilor intelectuale 
 

Principiul construcţiei componenţiale şi ierarhice a 

structurilor intelectuale, alături de principiul învăţării 

prin acţiune şi de principiul psihogenetic al stimulării 

şi accelerării dezvoltării stadiale a inteligenţei 

reprezintă suportul ştiinţific al principiului ipotezei 

optimiste al efectului corectiv, recuperator şi formativ 

al activităţilor desfăşurate personalizat cu persoanele 

cu dizabilităţi.  

Principiul construcţiei componenţiale şi ierarhice 

se bazează pe legităţile şi ideile relevate de “teoria 

triarhică a inteligenţei”, în special de “subteoria 

componenţială”, de psihologia cognitivă şi de 

psihologia genetică. 

Pentru înţelegerea naturii şi funcţionalităţii 

inteligenţei, Sternberg (1985) subliniază necesitatea 

sesizării proceselor care formează componentele din 

care se structurează comportamentul inteligent, care la 

rândul său trebuie evaluat în raport cu contextul socio-

cultural, cu valorile sociale dintr-o cultură. 

Cunoaşterea umană poate fi astfel definită în termenii 

căilor prin intermediul cărora subiecţii “procesează” 

informaţia.  

Sternberg arată că în comportamentul inteligent 

intervin  trei tipuri de componente, care 

interacţionează. Trecerea lor în revistă atenţionează 

profesorul asupra necesităţii proiectării activităţilor 

didactice de nuanţă formativă, pentru dezvoltarea 

tuturor acestor componente ale inteligenţei, având în 

vedere principiul construcţiei componenţiale şi 

ierarhice. 

a) Componentele de achiziţie a cunoştinţelor sunt 

cele care au funcţia de a interveni în achiziţia noilor 

informaţii, transformându-le în cunoştinţe funcţionale. 

Este vorba de trei componente: încadrarea selectivă,  

combinarea şi compararea selectivă cu rol în 

structurarea cunoştinţelor şi utilizarea lor eficientă. 

b) Componentele performanţei intervin în cadrul 

diferitelor strategii rezolutive, pentru obţinerea 

performanţei. Ele tind să se organizeze în stadii 

succesive, formând “proceduri” corespunzătoare 

soluţionării sarcinii/problemei. 

 c) Metacomponentele intervin în planificarea, 

conducerea şi luarea deciziilor privind relizarea unei 

performanţe, fiind procese de mare complexitate. Sub 

influenţa psihologiei cognitive, Sternberg identifică 

şapte metacomponente: decizii asupra problemelor 

care trebuie rezolvate, selecţia uneia sau mai multor 
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reprezentări sau organizări pentru componente sau 

informaţii, selecţia strategiilor pentru combinarea 

componentelor, decizii privind alocarea unor resurse 

ale atenţiei, conducerea soluţionării, sensibilitatea 

pentru feedback-ul extern. Aceste metacomponente 

sunt de o deosebită importanţă, de o înaltă prevalenţă 

în comportamentul inteligent. 

Principiul construcţiei componenţiale şi ierarhice 

ne ajută să înţelegem şi să proiectăm adecvat 

dezvoltarea cognitivă în cadrul diverselor stadii ale 

evoluţiei inteligenţei copiilor, astfel încât sub influenţa 

instrucţiei şi educaţiei să se urmărească dezvoltarea  

arhitecturii cognitive care să permită structurarea unor 

capacităţi de învăţare tot mai complexe şi mai 

eficiente.  

Capacităţile umane de învăţare se găsesc sub 

incidenţa principiului construcţiei componenţiale şi 

ierarhice întrucât, pe măsură ce copilul avansează în 

dezvoltarea intelectuală, formele superioare ale 

tipurilor de învăţare devin din ce în ce mai operante, 

mai eficiente. De asemenea formele învăţării de pe 

palierele inferioare - care apar mai devreme în 

ontogeneză şi pe parcursul primilor ani ai şcolarizării 

copiilor - se înglobează şi se subordonează formelor 

superioare ale învăţării. Tipurile inferioare subzistă cu 

cele superioare o perioadă de timp, fiind în cele din 

urmă depăşite funcţional şi înglobate adesea ca 

“rutine” sau “subrutine” ale formelor superioare ale 

învăţării.  

 Totodată, considerăm că în cadrul activităţilor 

instructiv-educative cu valoare formativă pentru 

dezvoltarea capacităţilor de învăţare se integrează şi o 

exigenţă pe care Neacşu (1990, p. 309) o ridică la 

rangul de principiu: este vorba de realizarea unor 

acţiuni care să contribuie la formarea abilităţilor de 

“autocunoaştere a rezultatelor parţiale şi totale ale 

învăţării, cu asigurarea feedback-ului necesar 

progreselor ulterioare”. 

 

3.3. Principiul psihogenetic al stimulării şi 

accelerării dezvoltării stadiale a inteligenţei şi 

al dezvoltării capacităţilor de învăţare 
 

Conform constructivismului psihogenetic, pornind 

de la potenţialităţile genetice, inteligenţa se formează 

şi se dezvoltă stadial, graţie schimburilor sistematice 

cu mediul socio-cultural, educaţional, prin procesul de 

asimilare-acomodare/echilibrare, de nuanţă progresivă 

(Piaget, 1965; Piaget, Inhelder, 1966). Structurile 

cognitive se succed după o lege de dezvoltare, în aşa 

fel încât fiecare dintre ele să asigure un echilibru - din 

ce în ce mai larg şi mai stabil – proceselor şi 

operaţiilor mintale care au apărut în cadrul stadiului 

precedent, cu structura sa particulară (Flavell, 2000). 

Principiul psihogenetic al stimulării şi accelerării 

dezvoltării stadiale a inteligenţei se relaţionează strâns 

cu principiul ipotezei optimiste în activitatea 

educaţională şi cu principiul abordării diferenţiate şi 

individualizate a elevilor în procesul de învăţământ, 

fundamentându-le baza ştiinţifică psihologică. 

Pentru optimizarea procesului de predare-învăţare, 

profesorii trebuie să cunoască trăsăturile esenţiale ale 

structurii şi funcţionalităţii inteligenţei în cadrul 

diferitelor stadii psihogenetice, precum şi faptul că este 

posibilă grăbirea trecerii dintr-un stadiu psihogenetic 

în cel următor, dacă se apelează la metode şi procedee 

didactice activizante, formative. În acelaşi timp este 

bine să se cunoască faptul că modificarea structurilor 

mintale ale copilului necesită un timp optim 

antrenament cognitiv fundamentat ştiinţific, 

psihopedagogic şi metodic, prin punerea în lucru a 

tipurilor de învăţare care domină la o anumită perioadă 

de vârstă, având o maximă funcţionalitate şi eficienţă, 

şi realizând activităţi didactice diferenţiate care vizează 

“zona proximei dezvoltării” (Vîgotski, 1971). 

Zona proximei dezvoltări se defineşte ca distanţa 

dintre nivelul actual şi nivelul potenţial de dezvoltare 

psihică a copilului. Nivelul actual reprezintă ceea ce 

copilul este capabil să facă singur, iar nivelul potenţial 

reprezintă ceea ce copilul poate să facă sub îndrumarea 

adultului, chiar dacă respectiva activitate presupune 

sarcini care depăşesc într-o anumită măsură nivelul 

actual de dezvoltare al copilului.  

Asimilarea caracteristicilor funcţionale din zona 

proximei dezvoltări se face prin comunicare verbală şi 

prin acţiuni obiectuale sau imagistice.  Vâgotski arată 

că, dacă se ia în consideraţie doar „nivelul actual al 

dezvoltării“ atunci învăţarea şcolară nu va putea 

conduce la un nivel mai înalt al acesteia. Atingerea 

„zonei proximei dezvoltări“ conduce la rezultate 

pozitive, aceasta fiiind posibil numai în interrelaţia 

nemijlocită a copilului cu cei din jur, adulţii fiind 

mediatori între copil şi sarcinile pe care acesta trebuie 

să le rezolve (Vîgotski, 1971, p. 318). Dacă nivelul 

prezent de dezvoltare indică acele funcţii mintale care 

sunt deja funcţionale, zona proximei dezvoltări indică 

acele funcţii care sunt în proces de dezvoltare, 

respectiv potenţialul real al copilului. Cu cât această 

zonă este mai largă, cu atât capacităţile şi potenţialul 

respectivului copil sunt mai dezvoltate.  

Zona proximei dezvoltări prezintă diferenţe 

semnificative la copiii cu dizabilităţi,  în funcţie de 

tipul, gradul, complexitatea şi dinamica disfuncţiilor 

cognitive. În timp ce copilul cu intelect normal se 

caracterizează printr-o zonă proximă a dezvoltării 

largă, dinamică, eficientă sub aspectul realizării noilor 
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achiziţii cognitive, la copilul cu anumite dizabilităţi 

zona proximei dezvoltări este limitată, lipsită de 

dinamism operaţional şi puţin eficientă sub aspectul 

achiziţiilor posibile, fiind cu atât mai restrânsă cu cât 

gravitatea disfuncţiilor intelectuale este mai mare.  

În ceea ce priveşte dezvoltarea psihică  şi 

capacităţile de învăţare, Bruner (1970 a; 1970, b) 

recunoaşte rolul datului biologic asupra dezvoltării 

cognitive, în sensul că indivizii deţin la naştere o serie 

de sisteme biologice care se dezvoltă în complexitate 

odată cu trecerea timpului şi care fac posibilă 

interpretarea mediului înconjurător. Bruner  

accentuează rolul pe care îl are adultul în sprijinirea 

copilului care învaţă să rezolve o problemă sau să-şi 

organizeze conduitele. El este de părere că în procesul 

de instruire nu trebuie neapărat să se aştepte apariţia 

unui stadiu de dezvoltare cognitivă, că instruirea poate 

grăbi apariţia acestui stadiu folosindu-se metode şi 

tehnici adecvate (1970 b). 

Bruner (l970 b), consideră că dezvoltarea 

intelectuală este un proces de interiorizare a 

procedeelor de acţiune, a celor imagistice  şi de 

simbolizare, arătând că nu trebuie să aşteptăm pasivi 

momentul apariţiei capacităţilor de asimilare a unor 

cunoştinţe, ci acest moment trebuie provocat, creat. 

 Conform teoriei dezvoltării stadiale a inteligenţei 

(Piaget, 1965) învăţarea prin acţiuni concrete, prin 

manipularea obiectelor, prin sprijinirea operaţiilor 

mintale pe operarea cu reprezentări este caracteristică 

elevilor din stadiul operaţiilor concrete (6-11/12 ani). 

În schimb, învăţarea prin problematizare, învăţarea 

prin implicarea reflexiei personale, pe baza analizei şi 

sintezei îngemănate cu abstractizarea şi generalizarea, 

este specifică elevilor aflaţi în stadiul operaţiilor 

formale, logico-matematice (după vârsta de 12 ani).

  

Adept al unor strategii de predare-învăţare 

diferenţiate şi activizante, Bruner (1970 b,  p. 88) 

subliniază faptul că “un material care exprimă 

conţinutul învăţământului trebuie să cuprindă mai 

multe piste care să ducă la aceeaşi ţintă comună”. În 

opinia sa, orice temă din programă poate fi prezentată 

în forme care să pună accent fie pe acţiuni obiectuale, 

fie pe imagini, fie pe mijloace verbale. Cu alte cuvinte, 

găsim aici subliniată importanţa aplicării în procesul 

de învăţământ a principiului unităţii dialectice dintre 

senzorial şi raţional, ponderea acestor două aspecte 

ale activităţii cognitive fiind diferită de la un ciclu de 

şcolarizare la altul, respectiv de la un stadiu la altul al 

dezvoltării inteligenţei.  

Bruner (1970 b, p. 41) sugerează că procesul de 

instruire trebuie să asigure activizarea elevului şi  

participarea sa conştientă în procesul de învăţare.  „A 

instrui pe cineva nu este o chestiune de înmagazinare 

de rezultate (memorare de informaţii), ci presupune a-l 

învăţa să participe la procesul care face posibilă 

crearea de cunoştinţe /.../ Cunoaşterea este un proces, 

nu un produs”.  

Ideile  lui Bruner, menţionate mai sus, ne arată că 

inteligenţa este premisă (condiţie) şi totodată rezultat 

al învăţării. Ca premisă - în calitatea sa de potenţial 

ereditar activizat - inteligenţa se relevă în ritmul 

achiziţiei, în beneficiul extras din experienţă, în 

productivitatea efortului de învăţare, în indicii 

calitativi ai prestaţiei de care este capabil copilul sau 

tânărul. Ca rezultat, inteligenţa apare ca un sistem de 

procese şi operaţii intelectuale, cristalizate pe diferite 

nivele ale dezvoltării individului (Radu, Ionescu, 1987, 

p. 73). 

Luarea în considerare a particularităţilor de vârstă, 

respectiv a caracteristicilor psihogenetice ale 

funcţionalităţii intelectuale, nu înseamnă nicidecum o 

subordonare a educaţiei faţă de aceste particularităţi, 

ci, dimpotrivă, bazându-ne pe potenţialităţile 

psihogenetice, detectate adecvat, educaţia este chemată 

să activeze aceste potenţialităţi, accelerând dezvoltarea 

intelectuală a copiilor, preadolescenţilor şi 

adolescenţilor. În acelaşi timp, copiii pot avea ritmuri 

diferite de dezvoltare, în funcţie de potenţialităţile 

înnăscute, cât şi de calitatea condiţiilor instructiv-

educative, de gradul adecvării activităţilor formative 

desfăşurate de copii. Pe fondul luării în considerare a 

particularităţilor de vârstă şi a celor individuale, pe 

baza programelor şi proiectelor educative 

personalizate, se vor îngemăna activităţile şi strategiile 

didactice realizate cu întreaga clasă de elevi, cu 

activităţi şi strategii diferenţiate - pe grupe de nivel - şi 

cu cele individualizate, toate acestea vizând mai ales 

aspectul formativ al procesului instructiv-educativ, 

precum şi  atingerea obiectivelor corectiv-

compensatorii şi reabiltarea/recuperarea copiilor  cu 

anumite dizabilităţi.  

Diferenţierea şi individualizarea predării-învăţării 

are la bază şi principiul accesibilităţii cunoştinţelor şi 

deprinderilor. Acesta se realizează prin selecţionarea 

şi gradarea informaţiilor ştiinţifice şi a exerciţiilor care 

conduc la formarea unor deprinderi. Prin efort gradat, 

cu ajutorul şi sub îndrumarea profesorului, 

cunoştinţele şi deprinderile dobândite prin atingerea 

unor obiective operaţionale devin accesibile pentru 

elevii clasei respective, dacă li se activează potenţialul 

intelectual real. Un conţinut ştiinţific, un set de noţiuni 

se consideră accesibil când beneficiul, sporul de 

cunoştinţe datorat învăţării este proporţional cu 

investiţia de efort şi de exerciţii. Astfel o noţiune este 

considerată accesibilă când întruneşte cel puţin 66% 

reuşită la testul de verificare, iar în formula “strategiei 
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învăţării depline” procentajul de însuşire s-ar ridica la 

90%. 

Pe parcursul şcolarităţii, graţie cerinţelor didactice 

noi şi gradat mai complexe puse în faţa elevului, 

precum şi a ofertei de informaţii structurate adecvat, 

esenţializate şi devenite accesibile, pe baza unor 

strategii didactice diferenţiate, activizante, procesul de 

instruire “împinge” înainte dezvoltarea intelectuală. 

Însuşirea cunoştinţelor şi dezvoltarea gândirii 

alcătuiesc un proces dialectic în care cauza şi efectul 

îşi schimbă în permanenţă locurile. Astfel, orice act de 

însuşire a cunoştinţelor presupune, ca o condiţie 

interioară, un nivel corespunzător al gândirii şi duce, la 

rându-i, la crearea unor noi condiţii cognitive şi 

motivaţionale pentru însuşirea altor cunoştinţe.  

Datorită faptului că în numeroase clase şcolare 

avem de-a face cu o dezvoltare intelectuală inegală a 

elevilor, nu există, desigur, o versiune unică de 

prezentare şi succesiune a materialului de predat şi nici 

procese individuale identice de receptare, asimilare, 

înţelegere şi prelucrare a informaţiilor, evaluate sub 

unghiul funcţionalităţii/eficienţei, ceea ce presupune 

apelarea la învăţământul diferenţiat, aşa cum se 

procedează şi în cazul “strategiei învăţării depline”. 

Or, în condiţiile învăţământului integrat/incluziv 

activitatea recuperatorie şi formativă desfăşurată de 

psihopedagogul de sprijin/itinerant devine o 

necesitate, acesta apelând la proiectele educative 

personalizate şi la  utilizarea unor metode activizante,   

pentru a  accelera dezvoltarea intelectuală a elevilor cu 

cerinţe educative speciale datorate unor dizabilităţi. 

 Accelerarea dezvoltării intelectuale se produce în 

“zona proximei dezvoltări” de care vorbea Vîgotski. 

Psihologul rus arăta că instrucţia şi educaţia merg 

înaintea dezvoltării şi dobândesc contururi precise, 

concrete, pornind de la stadiul atins deja de elevi în 

dezvoltarea gândirii, dar vizând zona proximei 

dezvoltări a inteligenţei copilului. Relaţiile dintre 

cursul dezvoltării cognitive şi posibilităţile de învăţare 

nu pot fi înţelese decât prin luarea în seamă a 

nivelurilor de dezvoltare la care elevul poate să se 

ridice - în raport cu potenţialităţile “zonei dezvoltării 

proxime” -, sub conducerea profesorilor, care le pot 

veni în ajutor cu indicaţii, exemple, demonstraţii etc. 

Ceea ce copilul reuşeşte să-şi aproprie “astăzi” cu 

ajutorul adultului, devine “mâine” eveniment al 

activităţii proprii, independente, de sine stătătoare, şi, 

implicit, câştig al dezvoltării psihice (Vîgotski, 1971, 

p. 311-312). 

În privinţa efectelor învăţării asupra cronologiei 

stadiilor psihogenetice, Inhelder, Sinclair şi Bovet 

(1977, p. 58) arată că „învăţarea cognitivă (respectiv, 

accelerarea învăţării cognitive - n.n.) constă în a 

favoriza contactele între organizarea schemelor 

cognitive ale subiectului şi datele observabile (...).” 

Este necesar să articulăm procedeele experimentale (şi 

didactice - n.n.) în aşa fel încât elevii să poată întâlni 

toate aspectele pertinente pentru rezolvarea problemei 

puse şi îndeosebi pe acelea pe care în mod natural ar 

putea să le neglijeze. 

Tot mai mulţi psihologi şi pedagogi consideră 

stadiile piagetiene drept niveluri procesuale în 

dezvoltarea inteligenţei, care conţin potenţialităţi a 

căror realizare efectivă depinde de spectrul de 

solicitări, de sarcinile intelectuale, problemele de 

rezolvat specifice unui mediu socio-cultural, de 

calitatea procesului instructiv-educativ etc. Modelele 

piagetiene şi neopiagetiene menţionează necesitatea de 

a se lua în seamă faptul că potenţialul de învăţare este 

dependent şi de constrângerile structural-funcţionale 

ale arhitecturii cognitive ale elevilor. În condiţiile unor 

dizabilităţi intelectuale se impune cu necesitate 

apelarea la adaptarea curriculară şi la pedagogia 

medierii care să permită construirea unor scheme 

executive şi a unor cunoşţinţe procedurale şi 

declarative cât mai adecvate cerinţelor şcolare (De 

Ribaupierre, 1995). 

 În aplicarea principiului psihogenetic al 

stimulării şi accelerării dezvoltării stadiale a 

inteligenţei trebuie să avem în vedere şi teoria 

inteligenţelor multiple elaborată de Gardner (1996). 

Acest psiholog consideră că, în realitate, există şapte 

forme ale inteligenţei, care acoperă, prin specificul şi 

nuanţele lor, ansamblul capacităţilor umane. Cele 

şapte forme ale inteligenţei sunt: inteligenţă verbală, 

logico-matematică, spaţială, corporală şi kinestezică, 

muzicală, interpersonală  şi intrapersonală.  În 

prezent, doar inteligenţa verbală şi logico-matematică 

sunt, în mod predominant, stimulate în activităţile 

şcolare, neglijându-se adesea celelalte forme de 

manifestare a inteligenţei elevilor. 

Teoria lui Gardner permite înţelegerea unui mare 

număr de dificultăţi întâlnite astăzi în sistemul 

educativ şi, în general, în societate. Aplicarea teoriei 

inteligenţelor multiple poate produce mutaţii esenţiale 

în procesul didactic-formativ, precum şi în activităţile 

corective sau compensatorii,  permiţând fiecărui elev 

să-şi dezvolte potenţialul inteligenţei sale în sfera unei 

mai largi game aptitudinale. În sprijinul acestei idei vin 

şi cercetările bazate pe utilizarea metodelor cognitive 

pentru aplicarea unei noi concepţii privind învăţarea 

şcolară (Perraudeau, 1996). Utilizarea metodelor 

cognitive presupune cunoaşterea particularităţilor 

funcţionării arhitecturii cognitive a fiecărui elev şi 

recunoaşterea faptului că fiecare are posibilitatea de a 

realiza un progres în învăţare şi în dezvoltarea 

deprinderilor şi aptitudinilor. 
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3.4. Aplicarea teoriei şi metodologiei învăţării 

mediate şi a programului de îmbogăţire 

instrumentală  
 

Teoria învăţării mediate şi-a pus amprenta asupra 

modului de transpunere a principiului psihogenetic al 

stimulării şi accelerării dezvoltării stadiale a 

inteligenţei în activităţile de predare-învăţare, în 

activităţile recuperatorii, corective şi compensatorii 

(Vîgotski, 1971; Büchel, 1990a;  Feuerstein, 1980;  

Feuerstein, Klein, Tannenbaum,1994).  

Feuerstein a pornit de la premisa că inteligenţa se 

învaţă ca oricare alt tip de conduită, iar în anumite 

condiţii poate fi blocată, inaccesibilă şi chiar 

inutilizabilă. Cea mai importantă cauză a blocajului o 

reprezintă însă ceea ce Feuerstein numeşte „deprivare 

culturală“. Luând în studiu şi lucrând cu copii aflaţi în 

dificultate pe plan şcolar, Feuerstein şi-a dezvoltat 

teoria pornind de la ideea că inteligenţa acestor copii 

poate fi dezvoltată, deci modificată structural. 

Conceptul de „modificabilitate cognitivă structurală“ 

se referă la acea dezvoltare care ar fi determinată de 

factori genetici şi/sau neurofiziologici, de mediul 

înconjurător şi de educaţia cognitivă mediată pe baza 

unui program special conceput  pentru a favoriza 

dezvoltarea cognitivă. Astfel, s-au conceput activităţile 

psihopedagogice bazate pe experienţa de învăţare 

mediată (Feuerstein şi colaboratorii 1979). 

Conceptul de „experienţă a învăţării mediate“ 

încorporează factorul uman în interacţiunea copilului 

cu mediul. Pentru optimizarea capacităţii de învăţare, 

Feuerstein a utilizat Experienţa de Învăţare Mediată 

(Mediated Learning Experience), ca modalitate de a 

corecta funcţionarea cognitivă defectuoasă a copiilor 

cerinţe educative speciale, arătând că funcţiile 

cognitive deficitare sunt generate de absenţa sau 

insuficienţa experienţei învăţării mediate (Debray, 

1997). 

Profesorul sau orice alt agent al educaţiei formale 

ar trebui să joace rolul de veritabil mediator, generator 

de modificare structurală cognitivă, prin valenţele 

formative ale disciplinelor de învăţământ. 

Interacţiunea mediată depăşeşte nevoile imediate ale 

sarcinii de lucru, urmărind achiziţionarea de principii 

generale, concepte şi strategii care vor fi folosite 

dincolo de cadrul restrâns al problemei prezente.

    

Rolul mediatorului este acela de a selecta stimulii 

reprezentativi, de a-i prezenta copilului într-o formă pe 

care acesta să-i poată înţelege şi asimila, iar ulterior să-

i poată aplica şi în alte situaţii. Mediatorul are deci 

sarcina de a planifica, de a selecta, sau structura modul 

în care copilul interacţionează cu mediul fizic sau 

social. Învăţarea mediată, distinctă de învăţarea prin 

simpla expunere nemijlocită la stimuli, este procesul 

prin care mediul fizic şi social este mediat copilului de 

către un adult sau de către o persoană competentă care 

înţelege nevoile, interesele şi aptitudinile copilului. 

În cursul experienţei învăţării mediate se produc 

continuu interacţiuni între „mediator” şi „mediat”, iar 

acesta din urmă devine apt să facă faţă la sarcini şi 

probleme tot mai complexe, în mod eficient şi, 

totodată, îşi îmbogăţeşte repertoriul de strategii 

intelectuale individuale autonome. 

Criteriile care direcţionează „mediatorul” în 

interacţiunile lui cu „mediatul” sunt: intenţionalitatea 

şi reciprocitatea; transcendenţa care presupune 

depăşirea  nevoilor  imediate ale sarcinii posibilitatea 

de a atinge, astfel, scopuri mai  îndepărtate;  medierea 

semnificaţiei; medierea sentimentului de competenţă; 

medierea reglării şi controlului comportamentului. 

Feuerstein şi colaboratorii (1979, 1980) au elaborat 

Programul de îmbogăţire instrumentală 
(Instrumental Enrichment Program) bazat pe 

folosirea sistematică a funcţiilor premergătoare 

operaţiilor cognitive. Îmbogăţirea instrumentală 

implică operaţii cognitive care sunt considerate 

componente ale funcţiei cognitive la nivelul aplicativ 

al acesteia. Fiecare instrument al acestui program 

vizează o funcţie cognitivă specifică, dar se adresează 

şi altor funcţii cu care aceasta se relaţionează.  

Programul de îmbogăţire instrumentală (P.E.I.) a 

fost reevaluat de Feuerstein (1996) şi de alţi cercetători 

(Paour, 1988, 1991; Tzuriel, Caspi, 1999), fiind 

experimentat cu succes în numeroase ţări ale lumii, 

demonstrându-se că inteligenţa nu este imuabilă şi 

poate fi remodelată şi dezvoltată. Astfel, aplicarea 

acestui program de stimulare cognitivă  la copiii cu 

eşec şcolar, la copiii sau adolescenţii cu întârziere sau 

deficienţe intelectuale, cu deficienţe senzoriale, la cei 

cu dificultăţi de învăţare a demonstrat că a învăţa să 

înveţi este posibil în mult mai mare măsură decât se 

credea înainte (Debray, 1997).  

Corectarea funcţiilor cognitive deficitare este unul 

dintre obiectivele importante ale Programului de 

îmbogăţire instrumentală. Programul îşi propune 

obiective ce ţin de modificarea structurii cognitive a 

elevului cu performanţe de nivel scăzut, prin expunere 

la o anumită experienţă aplicată sistematic şi în  mod 

specific, prin remedieri ale funcţiilor cognitive 

deficitare, pe baza  achiziţionării şi dezvoltării unor 

structuri, strategii şi operaţii mintale tot mai eficiente.  

Feuerstein a elaborat şi metodologia psihologică a 

evaluării dinamice formative, care permite 

precizarea coeficientului de educabilitate al persoanei, 

depăşindu-se astfel limitele psihodiagnosticului clasic 
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pe baza căruia se stabileşte coeficientul de inteligenţă, 

considerat adesea ca fiind  imuabil.  

În activităţile corective, recuperatorii  şi de predare-

învăţare desfăşurate cu copii sau cu tinerii cu 

dizabilităţi, evaluarea dinamică este o premisă 

importantă pentru educaţia cognitivă, având funcţii 

formative. Principiile şi reperele evaluării dinamice 

trebuie aplicate în raport cu specificul educaţiei 

cognitive determinat de tipul, gradul şi complexitatea 

unor dizabilităţi şi de heterocronia dezvoltării 

diferitelor funcţtii şi procese psihice ale copiilor 

(Carlson, Wiedl, 1995; Paour, Jaume, Robillard, 

1995).  

În procesul de evaluare dinamică formativă este 

nevoie să se înţeleagă relaţia dintre caracteristicile 

sarcinii şi capacitatea de rezolvare a acesteia de către 

elev. Feuerstein a subliniat importanţa pe care o are 

elaborarea şi utilizarea „hărţii cognitive” specifice 

fiecărui elev. Harta cognitivă descrie actul mintal 

raportat la câţiva parametri care permit analiza şi 

interpretarea performanţelor intelectuale ale elevului 

prin localizarea zonelor cerebrale cu probleme 

funcţionale  şi modificarea proceselor cognitive 

corespunzătoare. 

Există şapte parametri ai hărţii cognitive: a) 

universul de conţinut în jurul căruia se centrează actul 

mintal; b) limbajul în care este exprimat actul mintal; 

c) funcţiile cognitive cerute de actul mintal; d) 

operaţiile cognitive cerute de actul mintal; e) nivelul 

de complexitate (numărul de unităţi de informaţii, grad 

de noutate); f) nivelul de abstractizare (distanţa între 

actul mintal şi obiectele şi evenimentele cu care se 

operează; g) nivelul de eficacitate cu care actul mintal 

este îndeplinit, măsurat în termeni de exactitate şi 

precizie (obiectiv/ sau prin efortul de executare a 

sarcinii - subiectiv). 

Capacitatea de manipulare a parametrilor implicaţi 

în procesul cognitiv a căpătat o importanţă din ce în ce 

mai mare în interacţiunea dintre elev şi examinator, 

ajutându-l pe examinator să formuleze şi să valideze 

ipoteze privind dificultăţile de învăţare ale elevului. 

Pentru a explica performanţele scăzute ale unui 

copil, Feuerstein (1980) face referinţă la funcţiile 

cognitive deficitare şi la motivaţia şcolară scăzută. 

Scopul major al folosirii programelor de 

îmbogăţire instrumentală este de a creşte 

flexibilitatea structurilor cognitive faţă de experienţele 

de învăţare. Calea urmată este cea a stimulării 

funcţiilor cognitive deficitare, prin formarea unor 

structuri de operaţii pe baza unor noţiuni şi relaţii care 

să faciliteze aceste operaţii. Pe lângă dezvoltarea 

capacităţii efective de rezolvare a diverselor probleme 

cognitive (care solicită abilităţi ca: orientare spaţială, 

relaţii spaţiale, memorie vizuală şi numerică, 

comparaţii, capacitate de abstractizare, operativitatea 

noţiunilor), programul de îmbogăţire instrumentală îşi 

fixează ca scop şi creşterea motivaţiei copiilor şi 

tinerilor faţă de sarcinile de învăţare. 

Prin generalizare, principiile şi strategiile de 

organizare, câştigate prin experienţa de învăţare 

mediată sunt transferate în alte domenii de activitate. 

Astfel, se îmbunătăţeşte capacitatea individului de a 

învăţa prin expunere directă la stimuli, iar modificarea 

structurală este facilitată. 

Obiectivele Programului de îmbogăţire 

instrumentală (Instrumental Enrichment  Program) 

sunt de a corecta deficienţele  cognitive şi de a oferi 

elevilor conceptele, strategiile, instrumentele şi 

tehnicile necesare funcţionării cognitive şi învăţării 

independente, prin creşterea  motivaţiei de învăţare şi 

dezvoltarea  metacogniţiei. Pe scurt, îi ajută pe elevi să 

înveţe cum trebuie să înveţe.  

Porind de la metodologia experienţei de învăţare 

mediată şi a programului de îmbogăţire 

instrumentală, deducem că prin modul de structurare 

a informaţiilor curriculare, obiectul de învăţământ şi 

procesul de predare-învăţare trebuie să evidenţieze 

operaţiile cognitive cerute de actul mintal, iar actul 

mintal este analizat în conformitate cu principiile,   

strategia sau regulile cu ajutorul cărora informaţia este 

organizată, transformată, manipulată şi reprezentată 

pentru ca să dea naştere la o informaţie nouă (Tzuriel, 

Caspi 1999). 

Datorită faptului că cerinţele şi instrumentele de 

lucru ale Programului de îmbogăţire    instrumentală  

nu au un conţinut specific, acestea pot fi aplicate la 

orice situaţie de învăţare sau chiar la orice situaţie de 

rezolvat din viaţa de zi cu zi.  

Originalitatea teoriei şi metodologiei elaborate de 

Feuerstein rezidă în demonstrarea posibilităţii de 

modificare a structurilor cognitive. Acesta a definit 

relaţiile pedagogice în activităţile instructiv-educative 

ca fiind bazate pe mediere, ceea ce permite 

formatorilor să evalueze şi să-şi modeleze atitudinile şi 

stilurile de predare în raport cu particularităţile 

arhitecturii cognitive, a metacogniţiei, a stilurilor 

cognitive şi stilurilor de învăţare ale elevilor. 

 

3.5. Rolul metacogniţiei în învăţare 
 

În opinia lui Flavell (l979) metacogniţia rezidă în 

cunoaşterea funcţionalităţii propriei activităţi cognitive 

şi a capacităţii de control al unui anumit aspect al 

activităţii cognitive.  

Există cel puţin două accepţiuni ale termenului 

metacogniţie. Într-o primă accepţiune termenul 

metacogniţie se referă la procesele prin care subiectul 
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poate lua cunoştinţă de propria activitate cognitivă şi, 

în particular, de activitatea sa mnezică şi de învăţare. 

În altă accepţiune, este vorba mai ales de mecanismele 

autoreglatorii, în sensul controlurilor cognitive sau a 

regulilor şi strategiilor pe care subiectul le posedă 

pentru a memora, a înţelege şi pentru a rezolva 

probleme.  

În cadrul metacogniţiei, se disting: experienţele 

metacognitive şi cunoşterea metacognitivă (Flavell, 

1979, 2000; Corkill, 1996, Lucas, 1999). 

Experienţele metacognitive sunt rezultatul 

sentimentului declanşat de efortul resimţit şi de 

randamentul obţinut în procesul de învăţare sau în 

procesul de rezolvare a unei sarcini cognitive. 

Experienţa metacognitivă, adesea numită şi „control 

metacognitiv” şi strategie de autoreglare, face 

referinţă la experienţele cognitive şi afective ale 

individului. Experienţele metacognitive includ 

componente ale funcţiei executive, respectiv 

activităţile mintale implicate în reglarea învăţării. 

Experienţele metacognitive se aplică, totodată, 

evaluării eficacităţii procedurilor folosite, precum şi 

evaluării a produsului activităţii cognitive. Experienţa 

metacognitivă include şi judecăţile persoanei privind 

calitatea învăţării şi nivelul de încredere în eficienţa 

strategiilor sale rezolutive (Corkill, 1996; Tardif, 

1997).  

În opinia noastră, experienţele metacognitive includ 

şi raporturile dintre intensitatea motivaţiei persoanei şi 

evaluarea dificultăţii sarcinii, respectiv procesul prin 

care se atinge optimumul motivaţional necesar pentru 

activizarea potenţialităţilor şi rezolvarea cu succes a 

unei sarcini cognitive. Experienţele metacognitive, 

precum şi cele care se învaţă pe parcursul reglării 

învăţării, pot modifica şi optimiza cunoşterea 

metacognitivă.  
Cunoaşterea metacognitivă rezidă în ceea ce 

individul conştientizează despre modul în care el sau 

alte persoane receptează şi tratează informaţia. Ea se 

referă şi la ceea ce subiectul cunoaşte despre 

diferenţele dintre persoane în privinţa procesării 

informaţiei, pornind de cunoaşterea variaţiilor în 

propria funcţionare cognitivă, respectiv, la cunoaşterea 

diferenţelor dintre sine şi alţii privind funcţionarea 

cognitivă. De asemenea, cunoaşterea cognitivă 

cuprinde conştientizarea sarcinilor şi a cerinţelor care 

sunt legate de caracteristicile informaţiilor disponibile. 

În sfârşit, ea vizează şi ceea ce persoana cunoaşte 

despre procedurile cognitive pe care le poate pune în 

lucru, conform  capacităţilor sale cognitive, pentru 

atingerea scopurilor specifice.  

Principalele procese metacognitive rezidă în 

abilităţile intelectuale de tratare a informaţiilor, de a 

controla rezultatele tentativelor de rezolvare a unei 

probleme, de a planifica încercarea următoare, de a 

regla şi a spori eficacitatea propriei acţiuni rezolutive 

şi, în general, de a testa, de a restructura şi de a evalua 

propriile strategii de învăţare.  

Lucas (1999) consideră că procesul de 

metacogniţie se desfăşoară în două faze: prima fază 

rezidă în controlul stărilor iniţiale ale cunoştinţelor, iar 

în a doua fază cogniţia asigură reflexia asupra stării şi 

funcţionalităţii cunoştinţelor. Rapiditatea accesului la 

aceste cunoştinţe şi utilizarea lor într-un domeniu 

specific este direct proporţională cu nivelul de 

organizare a structurilor cunoştinţelor. Deci, există o 

relaţie foarte strânsă între gradul de organizare şi 

disponibilitatea cunoştinţelor, respectiv capacitatea 

funcţională a sistemului cognitiv (Juhel, 1999). 

Anderson (1983) a propus un model teoretic al 

învăţării, în care mecanismul de transformare a unor 

cunoştinţe în proceduri are o funcţie centrală. El a 

emis ipoteza conform căreia cunoaşterea efectivă şi 

condiţionările procedurilor (luarea în seamă a 

condiţiilor temporale şi locale, concrete de utilizare a 

procedurilor) nu se pot construi decât pornind de la 

informaţiile stocate în memoria de lungă durată.  

Procesul de planificare implicat în diverse activităţi 

rezolutive presupune o relaţionare a metacogniţiei cu 

un anumit proces cognitiv (Tabelul 1). 

 
Tabelul 1. Procesul de planificare în activităţile rezolutive (după Lucas, 1999). 

Sub-procese cognitive Tratări cognitive 

Proces de anticipare - La nivelul stărilor situaţiei problematice 

- La nivelul procedurii de urmat 

Proces de schematizare - Aplicate asupra reprezentărilor abstracte ale unei situaţii 

Se pot pune în lucru două ierarhii ale reprezentărilor:  

 - ierarhie obişnuită 

- ierarhie de rafinament 
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Pe baza opiniilor menţionate de cercetătorii 

amintiţi mai sus, putem concluziona că 

metacogniţia este un instrument cognitiv de 

organizare, planificare şi structurare a procesului 

intelectual, care permite adaptarea, planificarea şi 

reglarea activităţii cognitive. Tocmai aceste 

caracteristici ale metacogniţiei este necesar să fie 

dezvoltate şi la elevii din sistemul educaţiei 

specializate şi integrate/incluzive. Educaţia 

cognitivă presupune aplicarea atât a unor programe 

„cognitive” de intervenţie, care vizează toate 

componentele arhitecturii cognitive, cât şi a unor 

programe de intervenţie „metacognitive” (Büchel, 

1995, p. 41).  

3.5.1. Relaţiile dintre metacogniţie şi stilurile  

de învăţare 
 

În ultimele decenii, psihologia cognitivă a avut un 

impact major asupra cercetărilor din domeniul 

psihologiei dezvoltării, psihologiei educaţiei, 

psihopedagogiei speciale, didacticii moderne etc. 

Psihologia cognitivă este axată pe analiza şi 

înţelegerea proceselor de tratare a informaţiilor. 

Învăţarea, ca activitate care implică funcţionalitatea 

arhitecturii cognitive - în interrelaţie cu factorii 

motivaţionali, afectivi, volitivi -, tratarea 

informaţiilor pe diferite niveluri, în raport cu 

complexitatea sarcinilor didactice. Persoana care 

învaţa tratează un mare număr de informaţii cu 

scopul de a le transforma în cunoştiinţe, care îi 

permit o mai adecvată înţelegere a unor procese şi 

fenomene naturale şi sociale.  

Dacă învăţarea semnifică mai ales o schimbare a 

semnificaţiei pe care o dăm experienţei noastre 

(Kolb, 1984) şi dobândirea de achiziţii relativ 

stabile în sfera comportamantală, atunci devine 

evidentă dimensiunea activă şi auto-reglatoare a 

proceselor cognitive, afective, motivaţionale şi 

voltive implicate în această activitate. Pe de altă 

parte, învăţarea umană are şi o dimensiune 

diferenţială, care vizează nivelurile competenţelor 

cognitive şi aptitudinale, dar şi capacitatea de 

cunoaştere de sine şi compararea cu alţii, poziţia 

percepută a unui individ în raport cu un grup de 

referinţă (Doise, Mugny, 1981; Juhel, 1999). Toate 

aceste  caracteristici ale activităţii de învăţare 

trebuie  luate în seamă în contextul educaţiei 

integrate/incluzive, pentru ca prin implicarea 

profesorilor de sprijin să se procedeze la adaptarea 

curriculară, predarea pe grupe de nivel sau chiar 

idividualizată, pe baza proiectelor educative 

personalizate, evitându-se astfel „periferizarea” 

elevilor cu dizabilităţi, etichetarea lor negativă şi 

inducerea sentimentelor de neputinţă şi a stimei de 

sine scăzute, posibil să se manifeste prin 

compararea cu elevii fără dizabilităţi sau fără 

dificultăţi de învăţare. 

Psihologia cognitivă consideră că atât profesorii 

cât şi elevii desfăşoară, în cadrul predării-învăţării, 

activităţi de tratare a informaţiilor (Allal, Saada-

Robert, 1992). Profesorul tratează informaţiile 

legate de conţinutul disciplinelor, de gestiunea 

predării-învăţării, ţinând seama de particularităţile 

cognitive, afective, motivaţionale ale elevilor. 

Elevii tratează informaţiile cognitive şi meta-

cognitive, precum şi unele informaţii socio-afective 

legate de anumite stiluri educaţionale. Psihologia 

cognitivă consideră învăţarea drept un proces activ 

şi constructiv, strâns legat de reprezentarea şi 

organizarea cunoştiinţelor. Cunoştiinţele anterioare 

exercită un rol primordial în învăţare, care este un 

proces cumulativ.  

În procesul de învăţare intervin: repertoriul 

cunoştinţelor, strategiile cognitive şi strategiile 

metacognitive. Strategiile metacognitive rezidă în 

acele capacităţi cognitive care îi permit elevului să 

cunoască şi să evalueze funcţionalitatea proceselor 

cognitive implicate în diferite tipuri şi stiluri de 

învăţare (Allal, Saada-Robert, 1992).  

O comparare a metacogniţei cu stilul de 

învăţare evidenţiază paralele destul de interesante. 

Conform psihologiei cognitive şi 

constructivismului, stilul de învăţare se distinge de 

o simplă trăsătură de personalitate sau de o 

aptitudine. Stilul de învăţare rezidă în maniera 

constantă a unui elev de a răspunde la stimuli şi de 

a-i utiliza în cursul învăţării (Büchel, 2000). ). Deci, 

este important ca  stilurile de învăţare să fie 

adaptate conţinutului şi cerinţelor diferitelor sarcini 

şcolare şi activităţi didactice (Kolb, 1984; Flessas, 

1997).  

Pentru a-şi spori eficacitatea, activităţile de 

predare-învăţare au ca obiectiv să dezvolte la elevi 

capacitatea metacognitivă, pentru a accede la o 

reglare  eficientă a proceselor de învăţare şi a-şi 

conduce învăţarea în manieră reflexivă, apelând şi 

la învăţarea mediată şi prin cooperare. Graţie 

acestei orientări, teoriile privind învăţarea prin 

cooperare şi stilul de învăţare se pot relaţiona cu 

teoria metacognitivă şi cu bunele practici din 

domeniul educaţei cognitive.  

 

3.5.2. Particularităţi ale metacogniţiei la 

elevii cu dificultăţi de învăţareşi la elevii cu 

dizabilităţi cognitive 
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Teoria metacognitivă recunoaşte importanţa 

maturizării cerebrale în calitate de bază 

morfofiziologică şi neuropsihologică a oricărei 

dezvoltări cognitive, precum şi importanţa luării în 

considerare a stadiilor dezvoltării intelectuale şi a 

metacunoştinţelor Dar înainte de toate, teoria 

metacognitivă postulează rădăcinile sociale ale 

dezvoltării metacogniţiei, în primul rând rolul 

interacţiunii între copil şi adult. În ceeea ce priveşte 

dezvoltarea controlului metacognitiv, acesta este 

dependent de calitatea şi cantitatea interacţiunilor 

sociale din viaţa de toate zilele şi mai ales dintr-un 

cadru educativ stimulativ. 

Cercetători precum Campione şi Brown (1979), 

Brown (1997), Paour (1988; 1991), Bűchel şi 

Scharnhorst (1989) au analizat mecanismele 

subiacente dezvoltării metacogniţiei în cadrul 

învăţământului obişnuit şi învăţământului special. 

Pornind de la constatarea lipsei capacităţilor 

metacognitive sau funcţionării deficitare a 

controlului metacognitiv la elevii cu dizabilităţi 

intelectuale sau la cei cu dificultăţi de învăţare, s-a 

emis ideea că este necesar să se identifice factorii 

psihologici  şi cei  socio-pedagogici  care explică 

această disfuncţie.  

Într-un studiu comparativ, doi profesori au 

prezentat spre rezolvare o probă cu matricile 

analogice la trei grupe diferite de elevi: elevi din 

clase obişnuite, elevi cu dificultăţi şcolare diverse 

(clase de adaptare) şi elevi din clasele 

învăţământului special. Mai întâi s-au găsit 

diferenţe frapante la nivelul cantitativ al 

intervenţiilor: în intervale de timp comparabile, cei 

doi învăţători interveneau cel mai mult la clasele 

speciale, un pic mai puţin la clasele de adaptare şi şi 

mai puţin la clasele obişnuite. Aceeaşi regularitate 

s-a găsit când s-a comparat numărul de verbalizări 

ale elevilor.  

Toate diferenţele au fost semnificative statistic. 

Analizele calitative arată că învăţătorii dau foarte 

repede ajutor elevilor din clasele speciale şi nu le 

lasă decât puţin timp pentru a găsi o soluţie în mod 

independent. Profesorii le oferă “ajutoare” mai 

directe şi mai explicite elevilor cu dizabilităţi, 

intervenind în mod mai puţin explicit la elevii din 

clasele obişnuite (Bűchel şi Scharnhorst, 1989). 

Într-o serie de studii s-a evidenţiat faptul că 

problema principală a elevilor care au dificultăţi de 

învăţare nu este atât lipsa cunoaşterii strategiilor, 

ci incapacitatea unei alegeri suple a strategiilor şi a 

modificării lor dacă problema se schimbă. În acord 

cu teoria “schemelor” cognitive, Bűchel a postulat 

existenţa unui dublu control al activităţii cognitive, 

al învăţării şi rezolvării problemelor: un control 

prin reprezentări mintale, care este contrabalansat 

printr-o percepţie şi analiză voluntară a sarcinii. 

La elevii cu deficienţe intelectuale se manifestă 

dificultăţi de diverse grade nu numai în elaborarea 

unei strategii eficiente, ci şi în abandonarea 

strategiei ineficiente, ei perseverând, adesea, în 

erori datorită rigidităţii şi inerţiei gândirii. Aceşti 

elevi prezintă un tip special de dificultăţi, de natură 

neurofiziologică şi psihofiziologică, în culegerea şi 

organizarea informaţiei, manifestând şi o 

insuficientă dezvoltare a proceselor de tratare a 

informaţiei. O caracteristică esenţială a elevilor cu 

deficienţe de intelect este lipsa sau insuficienta 

capacitate de a elabora planuri mnezice şi planuri 

de învăţare, fapt evidenţiat mai ales în rezolvarea 

de probleme. 

Cercetările (Campione, Brown, 1979; 

Campione, Brown, Ferrara, 1982) au evidenţiat 

faptul că la elevii cu dizabilităţi cognitive, o sursă 

importantă a dificultăţilor şcolare manifestate în 

activităţile de învăţare, rezidă în faptul că nu au 

dezvoltată suficient capacitatea de a  recurge la 

strategii mnezice şi rezolutive precum cele ale 

repetiţiei şi ale regrupării itemilor. S-a demonstrat 

experimental că la eleviii cu intelect liminar sau la 

cei cu deficienţă mintală uşoară, programele 

engramate în memorie pot fi reactualizate cu 

ajutorul anumitor strategii mnezice, în condiţii de 

predare-învăţare activizante. Rămâne însă 

problematică posibilitatea deficienţilor de intelect 

de a realiza transferuri şi generalizări de la o 

situaţie la alta.  

Mai mulţi cercetători (Campione şi Brown, 

1979; Paour, 1988, 1991) au demonstrat 

posibilitatea utilizării unor modele personalizate de 

intervenţie psihopedagogică pentru a asigura 

succesul unei strategii mnezice şi a unei strategii 

rezolutive, precum şi pentru a facilita generalizarea 

abilităţilor dobândite de elevii cu dizabilităţi 

intelectuale într-o anumită situaţie, în alte contexte. 

Astfel, în prima etapă, elevul trebuie să 

conştientizeze necesitatea de a adopta o strategie 

care să-i simplifice sarcina, ţinând seama de 

limitele intrinseci ale propriului sistem cognitiv. În 

a doua etapă, trebuie să evalueze complexitatea 

sarcinii şi să facă apel la repertoriul său de „rutine”, 

deprinderi intelectuale şi cunoştiinţe pentru a le 

pune în lucru pe cele care sunt mai adecvate. După 

ce a selecţionat o anumită strategie rezolutivă, 

elevul trebuie să o execute, urmărind, în acelaşi 

timp, să regleze eficacitatea execuţiei şi gradul de 

adecvare a acesteia în raport cu cerinţele problemei. 

La rândul lor, aceste informaţii trebuie să ghideze 

alegerea viitoarelor acţiuni, în sensul că va decide 
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dacă trebuie să continue cu aceeaşi strategie sau să 

aleagă alta.  

Pe baza unor experimente psihopedagogice şi 

observaţii sistematice, Paour (1991) evidenţiază 

cauzele şi caracteristicile subfuncţionării cognitive 

în condiţiile retardului mintal. El evidenţiază un 

deficit al capacităţilor de bază ale sistemelor 

perceptive, mnezice, ale operativităţii gândirii şi 

deficitele energetice, demonstrând că persoanele cu 

întârziere mintală au dificultăţi de diferite grade în 

mobilizarea eficientă a adevăratelor lor 

potenţialităţi. Aceasta este determinată de o 

subfuncţionare cognitivă cronică, fiind un rezultat a 

unui ansamblu de caracteristici ce ţin, în mare 

măsură, pe de o parte de un comportament reactiv 

şi / sau defensiv, iar pe de altă parte de un deficit 

motivaţional.  

Subfuncţionarea cognitivă se exprimă prin trei 

grupe de trăsături:  

a) diminuarea şi ineficienţa controlurilor 

normative;  

b) deficitele controlurilor executive;  

c) carenţele experienţei de stăpânire şi de 

gestionare a proceselor implicate în 

controlul cognitiv.  

Elevii cu deficienţă intelectuală uşoară au 

dificultăţi la nivelul planificării şi ghidării acţiunii, 

a strategiilor rezolutive, dificultăţi care s-ar putea 

atenua dacă acestea ar fi antrenate pentru a-şi 

dezvolta unele strategii cognitive generale. Se 

subliniază importanţa antrenării acelor proceduri şi 

rutine de învăţare care produc modificări notabile şi 

durabile, sporind randamentul proceselor psihice 

implicate în rezolvarea de probleme şi, în general, 

în învăţare (Feuerstein, Rand, Witman, 1990, 

Paour, 1991; Doly, 2002). Deci,  cronicizarea  

subfuncţionării cognitive nu este inevitabilă. 

Atenuarea sau chiar eliminarea acesteia presupune 

transpunerea în fapt a principiilor şi strategiilor 

pedagogiei corective, ale învăţării mediate şi ale 

îmbogăţirii instrumentale. 

 

4. Aportul psihologiei cognitive pentru un 

învăţământ “strategic”  
 

Ideile propuse de Tardif (1997) structurează o 

nouă concepţie asupra mediului în care se 

desfăşoară procesul de predare-învăţare, asupra 

rolului profesorului şi asupra evaluării, după cum 

rezultă din cele de mai jos. 

 

a)Noua concepţie asupra mediului şi climatului 

şcolar 

 Mediul fizic şi psihosocial să fie adecvat pentru 

predare- învăţare. 

 Climatul socio-afectiv al procesului de 

învăţământ trebuie să fie stenic, stimulativ. 

 

b)Noua concepţie asupra învăţării 

 Învăţarea se realizează printr-o construcţie 

graduală a cunoştiinţelor. 

 Învăţarea se bazează pe punerea în relaţie a 

cunoştiinţelor anterioare şi a noilor informaţii 

(se insistă asupra utilităţii noţiunilor “ancoră”, 

implicate în învăţarea deplină). 

 Adaptarea curriculară pornind de la 

cunoştiinţele anterioare ale celor care învaţă; 

 Procesul de învăţământ este axat pe strategii 

cognitive şi metacognitive şi pe organizarea 

cunoştiinţelor. 

 Învăţarea eficientă presupune organizarea 

cunoştiinţelor, transferul şi aplicarea lor în noi 

contexte şi sarcini rezolutive. 

 

c)Noua concepţie asupra rolului profesorului 

 Profesorul devine un mediator între 

informaţiile noi, problemele de rezolvat şi 

antrenarea funcţionalităţii arhitecturii cognitive 

a elevului. 

 Rolul profesorului ca mediator este de nuanţă 

constructivă. 

 În proiectarea şi realizarea lecţiilor, se pune 

accentul mai ales pe utilizarea metodelor 

activizante, cum este, de exemplu,  metoda 

problematizării. 

 

d)Noua concepţie asupra evaluării 

 Evaluarea vizează atât cunoştiinţele cât şi 

strategiile cognitive şi metacognitive, implicate 

mai ales în învățarea prin rezolvare de 

probleme. 

 Accentul este pus mai ales pe evaluarea 

formativă, şi nu atât de mult pe cea sumativă. 

 Evaluarea este concepută ca o retroacţiune 

(feed-back), axată pe strategiile utilizate de 

elevi în construirea cunoştiinţelor şi în 

rezolvarea de probleme. 

Din cele de mai sus rezultă că în pedagogia 

modernă accentul se pune pe dezvoltarea şi 

evaluarea proceselor metacognitive şi a factorilor 

motivaţionali şi afectivi implicaţi în învăţare, în 

strânsă interrelaţie cu dezvoltarea şi evaluarea 

competenţelor teoretice şi practice (Depover, Noël, 

1999; Fisher, 2005). 
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5. Principiul stimulării şi dezvoltării 

motivaţiei pentru învăţare 
 

După cum se ştie, inteligenţa este pusă în funcţie 

şi orientată spre anumite scopuri de factorii 

motivaţionali ai personalităţii. Orice activitate 

umană, deci şi activitatea de învăţare, se desfăşoară 

într-un “câmp motivaţional” care ar fi de dorit să 

fie optim. 

Principiul stimulării şi dezvoltării motivaţiei 

cognitive se impune ca o necesitate pentru evitarea 

demotivării şcolare şi găsirea căilor de trecere de la 

motivaţia extrinsecă la cea intrinsecă, de la 

motivaţia nemijlocită a rezolvării sarcinilor şcolare 

imediate la motivaţia socială a învăţării, pentru 

cristalitarea intereselor profesionale în interrelaţie 

cu motivaţia cognitivă şi cu aptitudinile şi 

deprinderile cu gradul cel mai mare de 

funcţionalitate. 

Pentru creşterea eficienţei procesului de 

predare-învăţare, în acord cu opiniile exprimate de 

Ausubel şi Robinson (1981, p. 448-450), 

considerăm utile următoarele aspecte 

psihopedagogice care contribuie la dezvoltarea 

motivaţiei şcolare:  

a) Acceptarea unui punct de vedere realist privind 

aspectele reale ale funcţionalităţii motivaţiei 

elevilor. Profesorii trebuie să accepte că 

motivaţia extrinsecă şi motivaţia intrinsecă pot 

duce - prin întrepătrunderea lor - la creşterea 

randamentului şcolar. 

b) Evaluarea motivelor învăţării. În cazul în 

care unui elev nu i se poate capta atenţia şi 

interesul cu procedee obişnuite de motivare 

extrinsecă, profesorul trebuie să detecteze şi să 

evalueze exact structura şi funcţionalitatea 

sistemului motivaţional, emoţiilor şi 

sentimentelor cognitive ale elevului respectiv, 

conjugându-le cu sarcinile didactice. În acest 

sens, trebuie create situaţii de predare-învăţare 

în cadrul cărora elevul să trăiască sentimentul 

succesului, care devine factor motivaţional. 

c) Dezvoltarea impulsului cognitiv, pe baza 

stimulării şi orientării trebuinţei de activism şi a 

trebuinţei de explorare, paralel cu stimularea şi 

dezvoltarea emoţiilor şi sentimentelor cognitive 

(curiozitatea, mirarea, întrebarea, bucuria 

descoperirii). Captarea atenţiei pentru 

rezolvarea sarcinilor şcolare se bazează pe  

motivaţia pe termen scurt, în cadrul secvenţelor 

de instruire. În schimb, dezvoltarea interesului 

cognitiv se leagă de „motivaţia personal-

individuală” relaţionată cu cea „personal-

socială” pe termen lung,  fiind şi un rezultat al 

măiestriei pedagogice a profesorului. 

Dezvoltarea motivaţiei cognitive contribuie la 

activizarea autenticului potenţial intelectual al  

elevilor.  

d) Punerea în funcţiune a unui nivel adecvat al 

motivaţiei se poate realiza  în cadrul 

“strategiei învăţării depline”. Motivaţia 

optimă scurtează timpul necesar învăţării, 

inclusiv la elevii cu ritm mai lent, la care prin 

activizarea  proceselor cognitive se antrenează 

şi ritmul învăţării.“Strategia învăţării depline”  

se bazează pe învăţământul diferenţiat, pe 

cunoaşterea profundă a elevilor clasei, nu 

numai în privinţa capacităţilor cognitive, ci şi 

sub unghiul funcţionării motivaţionale, afective 

şi atitudinale (Carroll (1963).  

e) Utilizarea învăţării prin coperare şi a 

competiţiei, a întrecerilor, ca situaţii didactice 

motivogene, sunt modalităţi care se sprijină pe 

trebuinţa autoafirmării fiecărui elev şi a 

colectivului clasei. Cercetările psihopedagogice 

recomandă utilizarea competiţiei şi între 

grupele neomogene ale clasei, în condiţiile 

repartizării unor sarcini de învăţare a căror 

natură este comună, dar diferă între ele prin 

numărul de cerinţe. În aceste condiţii, se 

antrenează şi se dezvoltă trebuinţele de 

performanţă şi nivelul de aspiraţie al elevilor, 

care sunt factori motivogeni puternici. 

 

6. Principiul dezvoltării inteligenţei 

emoţionale 
 

Goleman (1995) defineşte inteligenţa emoţională  

ca o inteligenţă specifică vizând emoţiile, distinctă 

de inteligenţa academică, şi ca o meta-inteligenţă 

care reglează celelalte inteligenţe. Dimensiunile şi 

abilităţile inteligenţei emoţionale se fructifică în 

activităţile psihopedagogice, educative,  corective 

şi compensatorii desfăşurate prin munca în echipă, 

pe baza programelor şi proiectelor educative 

personalizate (tabelul 2) 

.

  
Tabelul 2. Abilităţile inteligenţei emoţionale, conform modelul inteligenţei emoţionale (după Mayer şi Salovey, 

1997) 
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Axe/ 

Nive-

luri 

Perceperea şi 

exprimarea emoţiilor 

Înţelegerea şi 

analiza emoţiilor 

Reglarea reflexivă a 

emoţiilor 
Facilitarea gândirii 

1 Identificarea emoţiilor, 

sentimentelor şi 

gândurilor asociate. 

Denumirea 

emoţiilor, 

recunoaşterea 

relaţiilor dintre 

cuvinte şi emoţii. 

A rămâne deschis atât 

faţă de sentimentele 

agreabile, cât şi faţă de 

cele dezagreabile. 

Emoţiile fac posibil ca 

atenţia şi gândirea să se 

orienteze spre informaţii 

utile. 

2 Identificarea emoţiilor 

altor persoane, a 

exprimării acestora, a 

comportamentului 

emoţional. 

Intepretarea 

semnificaţiei 

emoţiilor şi punerea 

în relaţie cu diverse 

evenimente. 

A se angaja sau a rămâne 

detaşat de emoţii, de 

modul reflexiv, după 

utilitate şi pertinenţă. 

Emoţiile sunt suficient de 

clare şi disponibile, astfel 

încât ele pot fi generate ca 

ajutoare ale evaluării şi 

memoriei privind 

sentimentele. 

3 Exprimarea emoţiilor cu 

precizie, a trebuinţelor în 

relaţie cu sentimentele. 

Înţelegerea 

sentimentelor 

complexe 

simultane, 

combinate. 

Controlarea în manieră 

reflexivă a emoţiilor 

vizând propria persoană 

şi pe alte persoane, astfel 

încât ele să fie clare, 

tipice, influenţabile sau 

rezonabile. 

Schimbarea dispoziţiei 

afective,  

încurajând  

considerarea multiplelor 

puncte de vedere  în 

planificarea acţiunilor. 

4 Discriminarea expresiilor 

emoţionale şi a 

modalităţilor de exprimare 

a sentimentelor (de 

exemplu, deosebirea  

adevărului 

de minciună, a cinstei de 

necinste). 

Recunoaşterea 

tranziţiei dintre 

emoţii. 

Dirijarea propriilor 

emoţii şi ale altora, 

moderându-le pe cele 

negative şi favorizându-le 

pe cele pozitive, fără a 

reprima sau exagera 

informaţiile pe care le 

conţin. 

Stările emoţionale 

încurajează în mod diferit  

apropierea de problemele 

specifice (de exemplu, 

buna dispoziţie facilitează 

raţionamentele). 

 

 

Componentele  inteligenţei emoţionale, 

competenţele şi abilităţile emoţionale şi trebuie să 

fie puse în acţiune de membrii echipei 

interdisciplinare pentru buna funcţionare a acesteia, 

ţinând seama şi de necesitatea luării în considerare 

a teoriei inteligenţelor multiple (Gardner, 1993; 

Armstrong, 1994), a teoriei modificabilităţii 

cognitive şi metodologiei îmbogăţirii instrumentale 

(Feuerstein, 1989; 1996). 

Inteligenţa emoţională, respectiv, viaţa afectivă 

influenţează strategiile de adaptare la situaţiile noi 

care apar la nivel familial, şcolar,  profesional  şi  

social (Goleman, 2001; Gendron, 2008). Inteligenţa 

emoţională favorizează echilibrul afectiv al 

persoanei, sentimentul încrederii în sine şi sporeşte 

eficienţa acţiunilor proiectate (tabelul 3). 

 
Tabelul 3. Modelul inteligenţei emoţionale şi competenţele emoţionale (adaptat după Goleman, 1998) 

Competenţele 

emoţionale 

Sub-dimensiunile inteligenţei emoţionale 

Reflexivitatea 

conştiinţei 

Conştientizarea emoţiilor; încrederea în propriile capacităţi 

Autoreglarea Autocontrolul; integritatea; simţul responsabilităţii; flexibilitatea; capacitatea de inovare. 

Auto-motivarea 

(motivaţia intrinsecă)  

Perseverenţa; angajamentul; iniţiativa;optimismul. 
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Competenţe sociale Conştiinţa socială; preocupare pentru dezvoltarea altor persoane; utilizarea diversităţii – ca 

resurse; valorizarea potenţialităţilor altor persoane; conştiinţa  politicilor educaţionale.  

Competenţe 

interpersonale 

Capacităţi şi abilităţi: de persuasiune;  de comunicare;  de a mobiliza pentru schimbare; de 

gestionare a conflictelor; de asertivitate;  de a facilita relaţiile interpersonale; de colaborare şi 

de cooperare; de gestionare a relaţiilor de grup; de leadership. 

 

Trecând în revistă componetele inteligenţei 

emoţionale şi ale atitudinilor-valori ne dăm 

seama de implicaţiile lor în structurarea şi 

manifestarea abilităţilor de comunicare şi a 

spiritului de comuniune în cadrul muncii în 

echipă, mai ales când aceasta se desfăşoară în 

contextele activităţilor corectiv-compensatorii şi 

educative cu persoane care prezintă diferite 

dizabilităţi, inclusiv prin implicarea familiei. În 

cadrul muncii în echipă comunicarea 

argumentativă şi cooperarea se realizează pe baza 

empatiei, a punerii în lucru a inteligenţei 

emoţionale.  

La baza practicilor de cooperare stau trei 

abordări teoretico-metodologice fundamentale: a) 

Orientarea resurselor în activităţile pedagogice şi 

psihosociale,  în funcţie de competenţe; b) 

Pedagogia cooperării; c) Perspectiva sistemică. 

Aceste abordări se bazează pe principiile 

constructivismului aplicate în sfera psihosocială,  

subliniindu-se faptul că  fiecare realitate şi relaţie 

psihosocială depinde de contextul macrosocial şi 

microsocial.  

Autoresponsabilizarea şi punerea în lucru a 

competenţelor metodologice, practice şi ale 

inteligenţei emoţionale, sub marea cupolă a 

valorilor educative, duc la optimizarea comunicării 

şi cooperării interpersonale a tuturor membrilor 

echipei interdisciplinare, inclusiv a părinţilor, în 

contextul procesului de proiectare şi realizare a 

acţiunilor corective, compensatorii, recuperatorii şi 

formative destinate copiilor cu diferite dizabilităţi.
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SCIENTIFIC LANDMARKS IN THE OPTIMIZATION OF 

SPECIAL EDUCATION AND INTEGRATED EDUCATION 

Vasile Liviu PREDA 

 

This study outlines the scientific landmarks that form the foundation for the optimization of 

special education and integrated/inclusive education by relying on the most efficient ideas 

belonging to the following: the theory and practice of pedagogic mediation and the zone of 

proximal development (Vygotsky); the theory of cognitive modifiability and the 

methodology of instrumental enrichment (Feuerstein); the theory of multiple intelligences 

(Gardner); the new discoveries in the fields of human genetics and neurosciences. The role 

of affective processes is emphasized as well, together with that of emotional intelligence, 

self-esteem and motivation for learning in the activation of each child’s authentic psychic 

potential.  
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