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Pentru învățători, părinți sau pentru orice persoană cu 

pregătire intelectuală care are posibilitatea să predea, să 

ajute elevul și familia, sau în recuperarea elevilor care au 

fost îndrumați necorespunzator în procesul de învățare 

 

Vă voi prezenta o modalitate de lucru pe care am aplicat-o  

în activitatea mea cu o rată de succes de 100% în învățarea 

matematicii, scrisului și cititului pentru toți elevii mei. 

Am obținut rezultate foarte bune cu aceștia în toți cei 44 de 

ani în care am lucrat ca învățător și m-am gândit că ar fi păcat să 

se piardă această experiență care poate fi valorificată  

de cei care se ocupă de pregătirea elevilor din clasele I-IV. 

Pentru început voi trece prin elementele de susținere 

psihologică necesare acestui proces, pentru a vă arăta felul în 

care am lucrat și de ce am optat pentru acest mod de lucru. 

Invățarea 

Într-o formă sintetică, putem atribui învățării următoarele 

trasături definitorii: 

Proces de adaptare, cunoaștere și dezvoltare, proiectat  

și coordonat pe plan intern și extern, care progresează prin  

reglări și autoreglări successive în direcția asimilării 

cunoștințelor și a experienței sociale. 

Activitatea de învățare este atât motorul dezvoltării ideilor  

și al raționamentelor, cât și al atitudinilor și aspirațiilor, în 
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general. Învățarea interferează cu maturizarea și se influențează  

reciproc în toate manifestările individuale ale omului.  

Nu putem considera încheiată definirea conceptului de învățare 

înainte de a face câteva referiri la funcțiile care fac  

obiectul finalităților acestei activități: funcția de ADAPTARE  

și funcția COGNITIVĂ.  

Adaptarea și cogniția sunt implicate în mecanismul întregii 

dezvoltări individuale. Omul investighează și evaluează 

caracteristicile mediului său intern și extern și elaborează 

reacțiile adecvate acestora. 

Adaptarea  

Este organizarea internă în lupta cu mediul și se manifestă  

în procesele de Asimilare și Acomodare. In timp ce  

Asimilarea constă în modificarea de către organism a 

influențelor lumii exterioare, Acomodarea este acțiunea 

transformatoare inversă, respectiv modificarea organismului sau 

a condițiilor sale în raport cu proprietățile mediului. 

ASIMILAREA reprezintă, așadar, actul de transformare  

de către subiect a lumii reale, în energii integrate propriei 

formații. 

ACOMODAREA comportă, în schimb, o modificare  

a schemelor de asimilare pe care le dobândește subiectul  

sub influența condițiilor externe. Mediul nu provoacă o simplă 

înregistrare de amprente, ci determină ajustări active  

ce-și găsesc expresia în scheme de asimilare care devin la rândul 

lor scheme de acțiune. 
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Apucarea unui obiect de către copilul de șase luni — 

spune Piaget — reprezintă o schemă de asimilare, dar 

apropierea sau îndepărtarea sa de obiect, în functie de 

distanța la care se află situat acesta, constituie o acomodare a 

schemei acțiunii. 

*ASIMILAREA si ACOMODAREA sunt factorii esențiali 

ai echilibrării dinamice dintre organism și mediul său.  

Ele sunt specifice tuturor nivelurilor de adaptare, începand  

cu cele biologice și încheind cu cele intelectuale.  

În invațarea umană, funcția de adaptare este strâns legată  

de cea COGNITIVĂ. În cea mai mare măsură, actele cognitive  

sunt dependente de sensibilitatea la stimuli care condiționează 

elaborarea schemelor de asimilare a informației în raport  

cu capacitățile de coordonare pe care le posedă copilul  

și cu datele pe care le impune mediul. 

Procesele cognitive se manifestă ca rezultate  

ale autoreglărilor interne și ca reflectări ale interacțiunii acestora 

cu mediul. Achiziția cognitivă este dependentă  

de organizarea noilor informații și de corelația cu asimilările 

cognitive anteriore. 

Cunoașterea nu este o simplă fotografiere a unei realități 

prezente, ci comportă întotdeauna un act de asimilare  

pe structuri psihice construite anterior. Operațiile sunt prezente 

în schimbările proprii fiecărui obiectiv cognitiv. 

Actul cognitiv începe cu identificarea obiectului  

în mediul ambient sau intern (inclusiv sfera mentală).  
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Subiectul, preluând mesajele emise de obiect — însușiri,  

forme de manifestare, raporturi spațiale și de altă natură etc — 

elaborează modelul informațional al acestuia la niveluri diferite  

de generalități.  

Oricare structură cognitivă include rezultatele anterioare  

ale cogniției în desfașurarea operațiilor prezente de prelucrare  

a informației. 

Structurile, odata elaborate, se constituie ca modele 

infomaționale ce intră în componența structurii de ansamblu  

a intelectului și îsi exprimă stabilitatea prin acțiuni de corectare 

asupra obiectului cunoscut. 

Noua stare obiect-subiect devine, la rândul său, punct de 

plecare pentru momentul următor al cunoașterii. În acest mod se 

constituie spirala actului cognitiv care se desfăsoară ca o 

succesiune  

\de echilibrări reciproce între obiectul cunoașterii  

și subiectul cunoscător. Actul cognitiv este, deci, un proces  

în continuă desfășurare.  

*Tehnologia cunoașterii, de Olga Oprea, pag. 34-37. 

  




