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5.3. Investigarea domeniului cognitiv 
 
Ipoteza 2: Datorită faptului că activităţile şcolare sunt, în majoritatea lor, 

activităţi de învăţare, care solicită, cu precădere, funcţiile intelectuale, este de 
presupus că nivelul măsurat al acestor funcţii este o condiţie esenţială a 
demersului de şcolarizare a copilului. 

Aceste funcţii intelectuale fac referire la particularităţile vizual-motrice 
implicate în scris-citit, ca deprindere de bază a viitorului şcolar, prefigurată acum, 
în preşcolaritatea mare, la inteligenţa figurală, la fondul achiziţionat de informaţie 
verbală, la gândirea creativă şi potenţialul creativ.  

Măsurarea acestora – prin intermediul probelor specifice – este un demers mai 
mult necesar, pentru a ne putea face o imagine asupra posibilităţilor de care 
dispune copilul pentru a lua un start reuşit în şcolaritate. 

Testarea acestei ipoteze s-a realizat prin utilizarea testului t pentru eşantioane 
independente, corelaţia Pearson şi ANOVA One-Way. În general, testul t pentru 
eşantioane independente este folosit pentru a calcula dacă mediile pentru două 
seturi de variabile sunt semnificativ diferite una faţă de cealaltă. Semnificaţia 
statistică spune că cele două eşantioane (băieţi şi fete) diferă până la un punct, 
această diferenţă nefiind datorată întâmplării  şi nefiind o consecinţă a eşantionării 
(Anexa 8). 

Analiza de varianţă îşi propune să pună în evidenţă semnificaţia diferenţelor 
dintre mediile unor eşantioane (în ce măsură scorurile la cele 9 grupe de subiecţi 
sunt diferite), nu pe baza diferenţei directe dintre ele, ci pornind de la împrăştierea 
(varianţa) lor. Cu cât mediile supuse comparaţiei sunt mai diferite (au o împrăştiere 
mai mare), cu atât este mai probabil ca această împrăştiere să fie datorată efectului 
variabilei independente şi nu hazardului de eşantionare. ANOVA unifactorială se 
aplică atunci când avem o variabilă dependentă măsurată pe o scală de 
interval/raport, măsurată pentru trei sau mai multe valori ale unei variabile 
independente categoriale. 

Prin bateria de teste care vizează domeniul cognitiv ne propunem să 
evidenţiem aspectele dezvoltării intelectuale, mentale ale copiilor de vârstă 
preşcolară mare din mai multe perspective: perceptiv-motrică, figurală, verbală şi a 
caracteristicilor de gândire creativă. Indicatorii statistici descriptivi ai dezvoltării 
cognitive sunt prezentaţi în Anexa 8. 

Prezenţa probelor non-verbale este necesară, deoarece ea face posibilă, fie 
numai şi în parte, înlăturarea influenţei factorilor socio-culturali şi a unor deficienţe 
de exprimare verbală, nivelând condiţiile de testare a potenţialului intelectual real.  

 
 

5.3.1. Matricile Progresive Raven  
şi Testul de vocabular Crichton 

 
Astfel, Matricile Progresive Colorate Raven (seturile A, B, AB) 

investighează capacităţile copilului de a sesiza părţile componente ale unui întreg 
organizat (ale unei structuri), aflate în câmpul său vizual, de a diferenţia 
asemănătorul de neasemănător, identicul de diferit. Itemii fiind prezentaţi într-o 



ordine de dificultate crescândă, testul furnizează date şi despre capacitatea 
copilului de a se antrena (de a se implica) într-o anumită formă de activitate, de a 
structura un algoritm şi, deci, de a învăţa, capacitatea de învăţare fiind ea însăşi un 
indicator al inteligenţei (Anexa 9). 

Menţionăm că există 11 copii care au rezultate (scoruri brute) de 8, 9, 10, 11, 
ceea ce ar sugera o întârziere la nivel mental dar, în aceste cazuri, rezultatele şi 
clasificările trebuie privite cu prudenţă, pentru că surprind doar nivelul dezvoltării 
intelectuale la momentul testării. Acest aspect, corelat cu faptul că toţi aceşti 11 
copii se înscriu în categoria de vârstă de 5 ani, cu o mai slabă capacitate de 
concentrare şi de a menţine un ritm bun în răspunsul la itemi (capacitatea de 
antrenare încă în proces de consolidare), ne dovedeşte faptul că, la vârste mai mici, 
potenţialul intelectual al copiilor îşi modifică foarte rapid valorile, sub impactul 
modelului de educaţie şi al învăţării. Atenţia imediată a copilului faţă de ceea ce 
face şi grija de a selecta figura care completează un pattern corect pot influenţa 
considerabil scorul său la test. 

Dezvoltarea mentală se află într-o permanentă dinamică şi avem posibilitatea 
să intervenim în direcţia stimulării, antrenării acelor capacităţi care asigură o 
dezvoltare cognitivă corentă şi consistentă. Astfel, în lotul nostru, 51% dintre 
rezultate se situează peste medie (scoruri de peste 18 puncte) şi 94,5% dintre copii 
se plasează în zona normalităţii intelectuale, iar 22 dintre copii pot fi încadraţi în 
categoria de superior din punct de vedere intelectual (fig. 5.12). Măsurând 
componenta non-verbală a inteligenţei, testul Raven surprinde un mecanism 
general, universal al dezvoltării capacităţilor mentale, fiind mai puţin modelat şi 
influenţat sociocultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.12. Testul Raven al dezvoltării capacităţii mentale 
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În timp ce testul Matricilor Colorate Raven indică capacitatea de activitate 
intelectuală mai puţin influenţată de cunoştinţele achiziţionate, testul de 
Vocabular Crichton ne oferă un indice al cunoştinţelor de cultură generală, fondul 
achiziţionat de informaţie verbală (Anexa 10). 

Se constată că 54,5% dintre copii au obţinut scoruri peste medie, iar 45,5% 
dintre subiecţi se află sub media de 35 de puncte (fig. 5.13). Acumulările culturale 
şi disponibilităţile educaţionale influenţează succesul copiilor la testul de 
Vocabular, aşa încât se recomandă cultivarea limbajului şi gândirii verbale a 
copiilor prin activităţi comunicaţional-logice, anticipând şi pregătind procesul de 
învăţare şcolară.  

Pentru o corelaţie pozitivă semnificativă la un prag de semnificaţie de 0,01 şi 
cu o valoare r = 0,50 (Anexa 11), se confirmă legătura dintre aspectele figurale, 
non-verbale şi cele logico-verbale ale inteligenţei şi demonstrează necesitatea de a 
pune accent, în activitatea didactică, şi pe componenta verbală, dar şi pe cea non-
verbală, pentru a nu crea decalaje între cei doi factori ai inteligenţei, periclitând 
astfel dezvoltarea ei armonică (confirmarea ipotezei 2).  

Ni se pare interesant de precizat că posibilele decalaje între cele două 
componente pot fi explicate; astfel, un scor foarte scăzut la Testul Matricilor, 
raportat la rezultatele copilului de la Testele de vocabular indică, în general, 
neatenţia şi nerăbdarea, iar un scor foarte mare la Matrici, raportat la rezultatul 
copilului la Vocabular, indică posibile probleme de auz sau o vorbire defectivă, 
lipsă de disponibilităţi culturale sau dezinteres faţă de informaţia culturală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.13. Testul de Vocabular Crichton 
 
 

5.3.2. Proba Bender-Gestalt 
 

Citit-scrisul este o activitate de bază în clasele mici, constituind un instrument 
de însuşire a cunoştinţelor, de comunicare a ideilor. Complexitatea procesului de 
însuşire a limbajului scris ridică unele dificultăţi, ale căror efecte pot cauza eşecuri 
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şcolare. Greutăţile în învăţarea citirii şi scrierii, pe lângă scăderea randamentului 
şcolar şi alte repercusiuni negative, privează copilul de o cultură, dobândită în mod 
individual, de un factor important al dezvoltării personalităţii. 

Studierea maturităţii psihice a copilului vizează cunoaşterea factorilor intelectuali, 
motivaţionali care determină reuşita în învăţare. Conceptul de maturitate este folosit 
într-o perspectivă orientată spre viitor, în sensul echilibrului realizat de ansamblul 
proceselor psihice care pregătesc depăşirea stadiului actual de dezvoltare şi deschid 
calea noilor achiziţii.  

Învăţarea limbajului scris se sprijină, deci, nu atât pe funcţiile gata maturizate, 
cât pe funcţii aflate pe cale de maturizare. O astfel de funcţie este funcţia perceptiv-
motrică, adică aptitudinea elevului de a percepe cu exactitate configuraţii spaţiale, 
de a le compara între ele, deci de a vedea spaţiul şi forma, de a-şi reaminti forma 
care poate servi drept conţinut al diferitelor operaţii mintale, de a integra factorul 
spaţial şi cel motric, de a organiza şi structura perceptiv-motric spaţiul. Copilul îşi 
poate forma această capacitate numai prin intermediul acţiunilor obiectuale, care 
dezvoltă din plin motricitatea – dexteritatea manuală prezentă în mişcări care 
implică braţul, mâna, controlate prin vedere – ca o componentă a cunoaşterii.  

Iată de ce rezultatele probelor de motricitate fină, grafism şi desen devin 
valoroase şi ne fac să afirmăm că toate exerciţiile care implică mişcările fine 
ale mâinilor şi degetelor, prezente şi stimulate în activităţi cu sens instructiv-
educativ, care sporesc rapiditatea, flexibilitatea, adaptabilitatea reacţiilor 
perceptiv-motrice, conduc la o mai rapidă, flexibilă, adaptabilă şi nuanţată 
mobilitate mentală, devenind terenul achiziţionării multor capacităţi, 
deprinderi, strategii de lucru intelectual. 

Această legătură este demonstrată şi în cercetarea noastră prin intermediul 
coeficienţilor de corelaţie pozitivă semnificativă dintre rezultatele probei Bender-
Gestalt şi probele de motricitate fină, desen (prima probă) şi grafism (a doua probă) 
(Anexa 12). 

În ordinea valorilor corelaţiilor, reuşita la Bender-Gestalt depinde de capa-
citatea de a reda prin desen aspecte ale realităţii, figuri geometrice şi litere (r = 0,31), de 
dexteritatea mişcărilor mâinii, de coordonarea degetelor, de estimarea unor distanţe, 
configuraţii spaţiale prezente în cazul dimensiunii motricitate de fineţe (r = 0,27) şi 
de capacitatea de redare a unor forme şi a direcţiei liniilor după perceperea lor 
vizuală din proba de grafism (r = 0,19) (Anexele 13 şi14). 

În Anexa 13 sunt reprezentate rezultatele statistice privind corelaţiile probei de 
grafism cu subtextele motricitate de fineţe şi desen. 

În cadrul lotului nostru de preşcolari, 48,5% dintre rezultate se află peste 
medie (scoruri cuprinse în intervalul 20-34 de puncte), cu cel mai mare procent de 
reuşită 10% la nivelul unui scor de 23 de puncte (fig. 5.14). Testul Bender-Gestalt 
fiind o probă genetică, evidenţiază evoluţia reproducerii unor figuri şi forme 
geometrice fundamentale de la o vârstă la alta. 

Examinarea nivelului achiziţionării limbajului scris evidenţiază cazuri de 
nereuşită, caracterizate prin cantitatea şi diversitatea mare a greşelilor, care 
determină neinteligibilitatea citirii, ilizibilitatea scrisului, privând astfel cele două 
laturi ale limbajului scris de menirea lor de bază, recepţionarea şi comunicarea 
ideilor.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.14. Proba Bender-Gestalt, citit-scris 
 
Trebuie să menţionăm faptul că există şi 14 copii care au obţinut scoruri brute 

sub 12, adică sub cota critică, limită sau punct de secţiune a prognosticului 
favorabil – BG mai mare sau egal cu 12. Cu toate acestea, limita a fost stabilită pe 
baza unui eşantion omogen de copii în vârstă de 6 ani, iar în lotul nostru există şi 
copii cu vârste de 5-5 ani şi jumătate, adică în plin proces de maturizare a funcţiei 
perceptiv-motrice. Din această perspectivă, găsim că este încurajator acest procent 
mic de aparentă nereuşită, pentru că, în fapt, nu am surprins decât un moment 
dintr-o dinamică cu sens ascendent. 

Vârsta mentală, inteligenţa joacă rolul hotărâtor în determinarea reuşitei la 
Bender-Gestalt. Organizarea perceptiv-motrică a spaţiului implicată în învăţarea 
citit-scrisului este tocmai o funcţie a inteligenţei. 

Astfel am analizat şi noi corelaţia dintre rezultatele de la Raven cu cele ale 
testului Beder-Gestalt (v. Anexa 11) şi am constat o corelaţie pozitivă de r = 0,45, 
la un prag de semnificaţie de 0,01, adică o relaţie intrinsecă între recunoaşterea 
unor patternuri figurale şi capacitatea de a le reproduce corect, de a sesiza un 
algoritm al construcţiei elementelor figurale şi de a-l reda cât mai bine, respectând 
criteriile de aşezare, de organizare a elementelor constitutive. 
 
 

5.3.3. Testul de gândire creativă Torrance 
 

În ceea ce priveşte performanţa preşcolarilor mari la testul de gândire creativă, 
menţionăm că 56% dintre rezultate se înscriu peste medie (peste 113 puncte), 
demonstrând că majoritatea copiilor sunt originali, cu independenţă în raţionament, 
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fluizi şi rapizi în asocierea de imagini, cuvinte, idei, cu resurse bune de 
restructurare a gândirii în raport cu noi situaţii, utilizând din plin potenţialul 
mecanismului de transfer cognitiv şi cu capacităţi de combinare şi transformare a 
datelor (fig. 5.15 şi Anexa 15). 

Pe ansamblu, se constată corelaţii semnificative ale rezultatelor Torrance 
cu rezultatele la Raven (corelaţie de 0,35, pentru un prag de semnificaţie de 0,01) 
şi la Bender-Gestalt (corelaţie de 0,42 pentru p = 0,01) (Anexa 16). 

Ceea ce pare doar un joc creativ al gândirii, exersarea liberă a imaginaţiei 
pune în mişcare tocmai funcţia perceptiv-motrică aflată în proces de maturizare, 
implicată în însuşirea scris-cititului. Aceeaşi capacitate de a vedea spaţiul şi forma, 
de a le organiza, de a le structura mental şi în plan concret, de a integra elemente în 
spaţiu şi de a le compara între ele este implicată atât în exprimarea creativă, 
originală, nuanţată din desen şi prin descrierea surprinzătoare a acestui desen, cât şi 
în procesul de înşuşire a scris-cititului, de data aceasta, o activitate mai dirijată, dar 
nu lipsită de stimularea creativităţii.  

Pe de altă parte, jocul originalităţii, flexibilităţii, fluidităţii elementelor în 
desen nu se poate sprijini decât pe o inteligenţă vie, spontană, dinamică, la nivel 
non-verbal. 

Originalitatea tinde să se manifeste ca independenţă în raţionament, integrare 
de elemente diverse în acelaşi câmp perceptiv, abilitate de a produce idei 
independente în raport cu sensul uzual stabilit. Fiind dimensiunea cea mai mult 
solicitată în însuşirea scris-cititului, alături de flexibilitate, prin capacitatea de 
restructurare a gândirii în raport cu noile situaţii, abilitatea de a schimba o categorie 
cu alta utilizând imagini sau cuvinte, uşurinţa transferului şi fiind, în acelaşi timp, 
dimensiunea elaborării prin capacitatea de combinare şi transformare a datelor, 
inteligenţa non-verbală pune în valoare şi stimulează, la nivelul creativităţii, 
fluiditatea (prin rapiditatea şi uşurinţa în asocierea de idei şi imagini, abilitatea de a 
produce un număr mare de idei), flexibilitatea (prin uşurinţa transferului, abilitatea 
de a folosi anumite strategii) şi elaborarea (prin combinarea şi transformarea 
datelor, abilitatea de realizare concretă a ideii) (Anexa 17). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.15. Proba Torence, creativitate 
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O discuţie aparte o presupune analiza rezultatelor activităţii de desen la proba 
Torrance din perspectiva trăsăturilor creative (Anexa 18). Astfel:  

1) Exprimarea sentimentelor şi a emoţiilor a fost redată şi în desene, prin 
coloritul viu, intens, cu nuanţe calde sau mai reci, în corespondenţă cu conţinutul, 
prezenţa unor elemente surprinzătoare, expresii faciale, arătarea afecţiunii sau 
respingerii prin gesturi ale mâinilor sau corpului, îmbrăţişare, ţinutul de mână, 
zâmbet sau încruntare, care fac ca desenul să fie penetrant, să producă o reacţie, 
chiar şi prin titlu: „Prietenele mele dragi”, „Vin extratereştrii!”, „Draga mea, 
păpuşă!”, „Prietenul meu cel mai bun!” 

2) Articularea unei povestiri a fost realizată de copii, în desen, prin adăugarea, 
completarea elementelor desenului în coerenţă cu tema proiectată şi includerea 
unor elemente-surpriză care dau farmec personajelor, obiectelor, iar la nivel verbal, 
printr-un titlu descriptiv de genul: „Eu în grădina cu mere!”, „Prinţesa florilor!” 

3) Mişcarea şi acţiunea au ca indicatori comuni redarea alergării, zborului, 
impresia de vânt, impresia de înclinare, balansare, lovire. 

4) Expresivitatea titlului, dincolo de simpla descriere, apare ca trăsătură 
creativă la copiii testaţi: „prinţesa florilor”, „omuleţul albastru”, „ciocul răţuştei cea 
urâtă”, „maşina de spălat care nu mai merge”, „masca de la carnavalul copiilor”, 
„copacul fermecat”, „vin extratereştrii!”, „draga mea, păpuşă”. 

5) Umorul din titlu sau desen este redat în desenele unor copii prin maniera în 
care este desenat, absurditatea desenului, caricatura, expresia facială, titlu: „draga 
mea, păpuşă”, „copilul întors cu capul în jos”, „omuleţul albastru”, „vin 
extratereştrii!”. Copiii reuşesc să devină amuzanţi, exprimându-se prin desen. 

6) Combinarea a două sau mai multe figuri incomplete, combinarea a două sau 
mai multe seturi de linii, extinderea limitelor – nu apar ca trăsături creative la 
nivelul lotului nostru. 

7) Perspective vizuale neobişnuite şi interne apar cu generozitate în desenele 
preşcolarilor noştri şi sunt redate prin supradimensionări, alungiri, tasări sau 
micşorări surprinzătoare, prin crearea unor unghiuri neaşteptate în desen, redarea 
unor elemente de funcţionare internă, dinamică a lucrurilor. 

8) Bogăţia imageriei şi coloristica reprezintă varietatea, vivacitatea, 
intensitatea, bogăţia desenelor. Sunt redate figuri fantastice din basme sau produsul 
pur al imaginaţiei copiilor: zâne, prinţese, extratereştri, copaci fermecaţi, omuleţi 
fantastici, baghete magice.  

*           * 
* 

 
Toate aceste rezultate ne permit să afirmăm că ipoteza se confirmă şi 

anume, o bună cunoaştere a nivelului dezvoltării unor diverse componente psihice 
ale copilului preşcolar este de natură să faciliteze luarea unor decizii adecvate 
privind inserţia lui în activităţile şcolare. 

Iată cum, prin acumulările bogate pe care le realizează copilul preşcolar, în 
ceea ce priveşte maturizarea funcţiilor intelectuale – inteligenţă, comunicare şi 
vocabular, factor motric-spaţial al structurării perceptive, gândire originală, 
creativă – se pun bazele orientării lui către etapa şcolarităţii. În trecerea de la 
activitatea de joc la cea de învăţare intervin aceste mecanisme şi funcţii 
intelectuale, cu rol de a-l pregăti şi antrena pe copil pentru viitorul rol de şcolar. 



5.3.4. Aspecte comparative 
 

Pentru a obţine o confirmare suplimentară a ipotezei 2 a cercetării am iniţiat 
un set de comparaţii; ne-a interesat aspectul diferenţelor semnificative dintre băieţi 
şi fete sau între cele 9 grupe, pe cele 4 dimensiuni cognitive măsurate. 

Din punct de vedere statistic, nu există diferenţe semnificative între băieţi şi 
fete la această vârstă, din punct de vedere al predicţiei pentru scris-citit (t= 0,36 
pentru p = 0,71, df = 198), inteligenţă non-verbală (t = 0,47, pentru p = 0,63, df = 
198) şi gândire creativă (t = 0,3, p = 0,76, df = 198). În schimb, se constată 
diferenţe semnificative în privinţa probei de vocabular. Pentru un t= 2,10, p= 0,03, 
df =198, băieţii au o performanţă mai bună din punct de vedere verbal, recuperând 
diferenţa din primii ani, în care fetiţele dovedesc o mai bună însuşire a 
vocabularului. Bogăţia vocabularului, însuşirea definiţiilor, explicaţiilor, 
argumentelor logice sunt achiziţiile pe care băieţii le folosesc mai eficient şi nu 
sunt legate în mod inerent de uşurinţa de se folosi de limbaj, care se consideră a fi 
apanajul fetelor (v. Anexa 8). 

Realizând o analiză comparativă pe cele 9 grupe pregătitoare prin procedura 
statistică One-Way ANOVA, am constatat câteva decalaje între grupe privind 
predicţia pentru scris-citit. Toate comparaţiile sunt semnificative pentru un prag de 
semnificaţie de 0,05 (deci nu există diferenţe semnificative). 

Pentru a face analiză comparativă a mediilor celor nouă grupuri, luate două 
câte două, vom folosi unul din testele Bonferroni şi Tamhane. Testul Bonferroni se 
foloseşte atunci când distribuţiile sunt omogene, iar testul Tamhane se utilizează 
atunci când distribuţiile nu îndeplinesc condiţiile de omogenitate.  

Testul Levene infirmă omogenitatea varianţei la nivelul scorurilor probei 
Bender-Gestalt (p = 0,002) (tabelul 5.2). 

Tabelul 5.2 
Variaţia omogenităţii 

în cadrul probei Bender-Gestalt 

Levene 
Grad  

de libertate 1 
df1 

Grad  
de libertate 2 

df2 

Prag  
de semnificaţie 

Sig 
3,136 8 191 0,002 

 
Astfel, deşi diferenţele nu sunt semnificative din punct de vedere statistic, 

preşcolarii grupei A sunt mult mai bine pregătiţi şi maturizaţi din punct de vedere al 
funcţiei motric-perceptive, decât cei din grupele B (6, 69) şi C (5,72), cei din grupa B 
sunt mai slab pregătiţi decât cei din grupele D (–5,32), E (–5,77) şi F (–6,98), cei din 
grupa C sunt mai slab pregătiţi decât preşcolarii din grupa F (–6,01) iar cei din 
grupa F obţin rezultate superioare grupei I (5,31). 

În continuare vom prezenta tabelul 5.3 cu analiza comparativă a 
rezultatelor la nivelul celor nouă grupe de subiecţi. 

 
 
 
 

 


