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ELEVUL ŞI DEZVOLTAREA SA 
 
 Când vorbim despre dezvoltare ne referim la toate acele pattern-uri 
de schimbări biologice, cognitive şi socioemoţionale care debutează din 
momentul concepţiei şi continuă pe tot parcursul vieţii individului, până 
la moarte (Santrock, 2011). Dezvoltarea cognitivă implică schimbări 
graduale şi organizate, prin intermediul cărora procesele mentale devin 
din ce în ce mai complexe şi mai sofisticate (Slavin, 2006), integrând 
aspecte legate de percepţie, învăţare, memorie, limbaj, gândire, 
inteligenţă, raţionament, creativitate (Nadelman, 2004). Dezvoltarea 
morală face referire la schimbările care se produc la nivelul 
convingerilor morale, pe măsură ce persoana se maturizează şi 
înaintează în vârstă (Seifert & Sutton, 2009). Dezvoltarea din registrul 
emoţional este caracterizată de apariţia graduală a diferitelor emoţii, 
schimbări la nivelul condiţiilor sau naturii stimulilor care determină 
apariţia emoţiilor şi schimbări în maniera în care sunt exprimate aceste 
emoţii de către persoană (Shaffer & Kipp, 2010). Dezvoltarea socială 
cuprinde schimbările pe termen lung care au loc la nivelul relaţiilor şi al 
interacţiunilor cu sine şi cu ceilalţi (familie, prieteni etc.) (Seifert & 
Sutton, 2009). 
 

 
 
 
 

♣ Dezvoltarea cognitivă ♣ Dezvoltarea morală ♣ Dezvoltarea 
psihosocială 
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1.1. Dezvoltare cognitivă 

 
1.1.1. Activităţi de învăţare.  

J. Piaget – teoria dezvoltării cognitive 
 

Obiective 

La finalul acestor activităţi ar trebui: 

a. să puteţi descrie conceptele esenţiale din teoria lui J. Piaget; 

b. să explicaţi care sunt implicaţiile educaţionale ale acestor 

concepte şi cum poate fi valorificată teoria lui J. Piaget în 

practica educaţională. 

 

Concepte cheie 

 Schema: este un  plan mental, abstract, care serveşte drept ghid 

pentru acţiune (Good & Brophy, 1980) şi care este dezvoltată în 

încercarea de a înţelege realitatea. Există scheme comportamentale sau 

senzorio-motorii (activităţi fizice), cognitive (activităţi cognitive) şi 

verbale (Santrock, 2011). 

 Echilibrul reprezintă mecanismul prin care Piaget explică modul în 

care copilul trece de la un stadiu de gândire la următorul. Acest salt în 

dezvoltarea cognitivă se realizează atunci când este experimentat 

conflictul cognitiv (sau dezechilibrul) în încercarea de a înţelege lumea 

(Slavin, 2006). Rezolvarea conflictului conduce la atingerea unui nou 

echilibru.  

 Adaptarea schemelor mentale, ca răspuns la stimulii din mediu, se 

realizează prin intermediul mecanismelor de asimilare (înţelegerea 

noilor informaţii prin schemele deja existente) şi acomodare 

(modificarea schemelor existente pentru noile informaţii şi experienţe) 

(Good & Brophy, 1980; Slavin, 2006). 

 Stadiile de dezvoltare cognitivă: (1) stadiul senzorio-motor este 

caracteristic intervalului de vârstă 0-2 ani şi reprezintă perioada în care 

copilul cunoaşte şi învaţă despre lumea din jurul său prin coordonarea 

experienţelor senzoriale (văz, auz, gust etc.) cu acţiunile motrice 

(atingere, apucare etc.); (2) stadiul preoperaţional (2-6/7 ani), în care 

copilul învaţă să îşi reprezinte lucrurile, este mai mult simbolic decât 

senzorio-motor, mai degrabă egocentric şi intuitiv decât logic;  

(3) stadiul operaţiilor concrete, între 6/7-11/12 ani, presupune utilizarea 
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operaţiilor, raţionamentul intuitiv fiind înlocuit de cel logic, dar doar 
pentru situaţiile concrete şi familiare; (4) stadiul operaţiilor formale 
(11/12-18/20 sau niciodată) este acela în care tânărul poate opera cu 
situaţii ipotetice, gândirea fiind abstractă, logică (Slavin, 2006; 
Santrock, 2011; Paloş, 2013). 
 
Sarcina de lucru 1: Adaptare = asimilare + acomodare  

John Smith a locuit 25 ani în Anglia. Ca urmare a extinderii la nivel 
european a activităţii companiei sale şi a câştigării unor noi segmente 
de piaţă, anul trecut a fost promovat ca CEO pentru Regiunea de Vest a 
Austriei. Locuind destul de departe de sediul noii firme, a primit o 
maşină de serviciu, care, din păcate pentru el, avea volanul pe stânga. 
Lucrurile erau diferite de cum fusese el obişnuit în Anglia, motiv pentru 
care în primele două săptămâni i-a fost destul de dificil să se descurce. 

Pornind de la această situaţie: 
1. încercaţi să identificaţi mecanismul de adaptare care a predominat în 

acea perioadă pentru ca John să poată face faţă situaţiei şi justificaţi 
răspunsul;  

2. propuneţi o altă situaţie care să fie valabilă pentru mecanismul 
complementar celui identificat în primul caz şi justificaţi răspunsul.  

 
Materiale necesare 

1. Fişă de răspuns 
 

Proces de adaptare 

Situaţia la care trebuie 
să se adapteze John 

Mecanism 

Mecanismul predominant în situaţia lui John şi 
justificare 

1.  

 

 

 

Exemplul nou-propus 

 

Mecanismul predominant în situaţia nou-propusă 
şi justificare 

2.  
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Instrucţiuni 
 Pentru realizarea sarcinii de lucru este necesar ca studenţii să ştie ce 
înseamnă „adaptare”, care sunt cele două mecanisme prin care se 
realizează acest proces şi ce presupune fiecare dintre ele. De asemenea, 
pentru a putea justifica răspunsurile, este necesară cunoaşterea relaţiei 
dintre adaptare şi scheme – aşa cum o explică Piaget.  
 
Discuţii  
 Exerciţiul permite nu doar înţelegerea conceptelor cu ajutorul unor 
situaţii sau afirmaţii familiare şi concrete, ci şi a modului în care pot fi 
valorificate în practică. Pentru a asigura trăinicia învăţării, discuţiile pot 
fi suplimentate cu alte întrebări care să acopere conţinuturile predate la 
curs sau seminar. De exemplu: Care este relaţia dintre acomodare – 
asimilare – schemă?; Care este rolul şi rezultatul „jocului” dintre 
acomodare şi asimilare?; Ce alte exemple din experienţa voastră 
cotidiană puteţi oferi pentru fiecare dintre cele două mecanisme?; Cum 
explicaţi rezistenţa la schimbare a unei persoane, făcând apel la 
următoarele concepte: schemă, adaptare: asimilare + acomodare?.      
 
Sarcina de lucru 2: Echilibru şi dezechilibru – conflict cognitiv 

 Într-o duminică, în timp ce se pregăteau pentru masa de prânz, 
Maria – o fetiţă de patru anişori – l-a auzit pe tatăl său spunându-i 
mamei că, în urma implicării în noul proiect, se simte stors ca o lămâie. 
Acest lucru a confuzionat-o, pentru că nu-şi putea imagina tatăl 
transformat într-o lămâie stoarsă. 
 Plecând de la această situaţie, încercaţi să identificaţi: 
1. conform teoriei lui Piaget, numele „stării de confuzie” a Mariei 

determinate de expresia „stors ca o lămâie” şi imaginea tatălui;  
2. mecanismul despre care vorbim în această situaţie şi rolul jucat de el 

în teoria lui Piaget. 
 
Materiale necesare 

1. Fişă de răspuns 
 

Starea de confuzie a Mariei Mecanismul şi rolul său 
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Instrucţiuni 
 Pentru realizarea sarcinii de lucru este necesar ca studenţii să ştie ce 
înseamnă echilibru, conflict cognitiv, cauzele care le determină şi rolul 
lor în dezvoltarea cognitivă a copilului – aşa cum le explică Piaget.  
 
Discuţii  
 Exerciţiul permite nu doar înţelegerea conceptelor cu ajutorul unor 
situaţii sau afirmaţii familiare şi concrete, ci şi a modului în care pot fi 
valorificate în practică. Pentru a asigura trăinicia învăţării, discuţiile pot 
fi suplimentate cu alte întrebări care să acopere conţinuturile predate la 
curs sau seminar. De exemplu: Care este relaţia dintre conflictul 
cognitiv şi dezvoltarea cognitivă?; Cum poate fi creat conflictul 
cognitiv şi dezechilibrul, astfel încât să stimulăm dezvoltarea cognitivă 
a unui copil?; Care este diferenţa dintre „conflictul cognitiv” şi 
„conflictul sociocognitiv”?. 
 
Sarcina de lucru 3: Achiziţii specifice stadiilor de dezvoltare 

Se dau următoarele afirmaţii sau situaţii care reflectă caracteristici 
ale stadiilor de dezvoltare cognitivă din teoria lui Piaget. Indicaţi stadiul 
căruia îi aparţine fiecare afirmaţie sau situaţie, eventual conceptul 
despre care este vorba, şi justificaţi alegerea făcută.   

 
Materiale necesare 

1. Fişă de lucru cu afirmaţii care prezintă caracteristici ale stadiilor 
de dezvoltare cognitivă din teoria lui Piaget 

 
Afirmaţii 

1. Ascultându-ţi raţionamentul, îmi dau seama că este foarte greu de 
demonstrat ceea ce încerci să spui. Dar, sincer să fiu, nu văd vreo 
alternativă.  

2. Mi-am pus maşinuţa în garaj pentru că era obosită şi trebuia să se 
odihnească.  

3. Deşi pare că am mai multe jucării, acum, când le văd împrăştiate pe jos, 
îmi dau seama că sunt tot atâtea câte erau în cutia din debara.  

4. Până mai ieri, copilul lovea cu jucăria de marginea patului. Acum, a 
început s-o strângă cât de tare poate, fiind foarte încântat de sunetul pe 
care-l scoate.  
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5. Alex se trezeşte în fiecare dimineaţă bucuros să salute soarele care, 
spune el, vine şi-i bate în geamul camerei.  

6. Dacă o să-i spun că am pus o vorbă bună pentru el, o să se supere că  
n-am avut încredere c-o să reuşeacă. Dacă nu-i spun, o să afle mai târziu 
şi o să se supere şi mai tare că l-am lăsat să creadă că a fost doar meritul 
său.  

7. Jucându-mă cu Marius, i-am ascuns maşinuţa sub mochetă. A început să 
se agite şi s-o caute în jurul său.  

8. Încercând să lucrez cu Andrei la tema de la aritmetică, am folosit 
beţişoarele pentru a-i arăta cât fac 5+4. După ce mi-a răspuns că 
rezultatul este 9, am îndepărtat beţişoarele şi l-am întrebat cât face 5+4. 
De data aceasta răspunsul n-a mai venit la fel de prompt.  

9. De fiecare dată când mă joc cu Ancuţa nici măcar nu-i pasă de reguli: 
face cum vrea ea şi nici nu înţelege de ce eu văd lucrurile altfel.  

10. După ce am terminat de făcut prăjitura, mi-a mai rămas puţin aluat, şi  
m-am gândit să le coc celor doi copii ai mei câte o formă de steluţă.  
L-am împărţit egal în cele două forme şi le-am pus la cuptor. Una dintre 
ele a crescut mai mult şi s-a revărsat peste formă. Alex a început să 
plângă şi să spună că prăjitura fratelui său este mai mare. Atunci am rupt 
bucata sa în două, şi l-am întrebat dacă este mulţumit aşa. Mi-a răspuns 
că acum este în regulă, pentru că el are două bucăţi, iar fratele său are 
doar una.  

 
2. Fişă de răspunsuri 

 

Afirmaţie Concept 

Stadiu de 

dezvoltare 

cognitivă 

Justificare alegere 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     
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Instrucţiuni 
 Pentru realizarea sarcinii de lucru este necesar ca studenţii să 
cunoască cele patru stadii de dezvoltare cognitivă şi caracteristicile 
fiecăruia dintre ele (principalele achiziţii). Odată identificat conceptul 
despre care este vorba, se plasează în stadiul corespunzător şi se explică 
de ce-i aparţine acelui stadiu şi nu altuia. 
 
Discuţii  
 Exerciţiul permite nu doar înţelegerea conceptelor cu ajutorul unor 
situaţii/afirmaţii familiare şi concrete, ci şi a modului în care pot fi 
valorificate în practică. Pentru a asigura trăinicia învăţării, discuţiile pot 
fi suplimentate cu alte întrebări care să acopere conţinuturile predate la 
curs sau seminar. De exemplu: Care sunt cele mai importante achiziţii 
cognitive pe care le face un copil în fiecare din cele patru stadii?; Care 
este relaţia dintre „permanenţa obiectului” şi achiziţionarea 
limbajului?; Ce înseamnă „gândire preoperatorie” şi care este stadiul 
în care o regăsim?; Ce presupune, din punct de vedere educaţional/ 
pedagogic, a preda un conţinut informaţional unei persoane aflate în 
stadiul gândirii formale?.  
 
Sarcina de lucru 4: Achiziţii specifice stadiilor de dezvoltare 

 Lui Andrei i-a plăcut întotdeauna să-şi tachineze sora mai mică, 
poate şi fiindcă i s-a părut că este mult prea răsfăţată de toţi cei din jur. 
De fiecare dată când primesc câte ceva – dulciuri, sucuri etc. – face în 
aşa fel încât să-i dea impresia că el are mai mult şi ea mai puţin. De 
exemplu, îi place ca atunci când beau suc să folosească două pahare 
diferite: unul înalt şi subţire pentru el şi altul scund şi larg pentru ea. 
Deşi cantitatea de suc este aceeaşi în ambele pahare, Andreea se plânge 
mereu mamei că ea primeşte mai puţin. 
 Plecând de la această situaţie, încercaţi să identificaţi: 
a. stadiul de dezvoltare cognitivă în care se află Andreea şi justificaţi 

răspunsul; 
b. conceptele din teoria lui Piaget „responsabile” de supărarea fetei; 

prin ce se caracterizează ele?. 
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Materiale necesare 
1. Fişă de răspunsuri  

 

Stadiu de dezvoltare Justificare răspuns 

 
 

 
 

Concepte Justificare răspuns 

  
 

 

Instrucţiuni 
Pentru realizarea sarcinii de lucru este necesar ca studenţii să 

cunoască achiziţiile specifice stadiilor de dezvoltare cognitivă. Odată 
identificat corect stadiul şi achiziţiile specifice, se completează tabelul 
şi se justifică răspunsurile oferite. 
 
Discuţii  

Exerciţiul permite nu doar înţelegerea conceptelor cu ajutorul unor 
situaţii/afirmaţii familiare şi concrete, ci şi a modului în care pot fi 
valorificate în practică. Pentru a asigura trăinicia învăţării, discuţiile pot 
fi suplimentate cu alte întrebări care să acopere conţinuturile predate la 
curs sau seminar. De exemplu: Ce alte achiziţii ulterioare depind de 
aceste două achiziţii identificate în situaţia oferită ca exemplu?; Cam 
în jurul cărei vârste credeţi că se face această achiziţie şi de ce?. 
 

Sarcina de lucru 5: Achiziţii specifice stadiilor de dezvoltare 

Maria le-a promis celor doi copii a săi câte o portocală când vor 
ajunge acasă. Din păcate, acasă a constat că mai era o singură portocală, 
aşa că a împărţit-o în jumătate. Deoarece Marius era lovit la mână, i-a 
desfăcut jumătatea lui de portocală în felii, ca s-o poată mânca mai 
uşor. Când Mihai a văzut că Marius are cinci bucăţi de portocală, a 
început să plângă, spunând că nu-i drept ca el să aibă o singură bucată 
şi fratele său cinci bucăţi. 

Plecând de la această situaţie, încercaţi să identificaţi: 
a. stadiul de dezvoltare cognitivă, conform teoriei lui Piaget, în care se 

află Mihai şi justificaţi răspunsul; 
b. conceptele din teoria lui Piaget „responsabile” de supărarea lui 

Mihai; prin ce se caracterizează ele?. 
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Materiale necesare 
1. Fişă de răspuns  

 

Stadiu de dezvoltare Justificare răspuns 

  

Concepte Justificare răspuns 

  

 

 

 
Instrucţiuni 

Pentru realizarea sarcinii de lucru este necesar ca studenţii să 
cunoască achiziţiile specifice stadiilor de dezvoltare cognitivă. Odată 
identificat corect stadiul şi achiziţiile specifice, se completează tabelul 
şi se justifică răspunsurile oferite. 
 
Discuţii  
 Exerciţiul permite nu doar înţelegerea conceptelor cu ajutorul unor 
situaţii/afirmaţii familiare şi concrete, ci şi a modului în care pot fi 
valorificate în practică. Pentru a asigura trăinicia învăţării, discuţiile pot 
fi suplimentate cu alte întrebări care să acopere conţinuturile predate la 
curs sau seminar. De exemplu: Credeţi că există vreo legătură între 
această achiziţie şi conceptul de număr?; De unde ştim dacă un copil 
are sau nu format conceptul de număr?; Care este mecanismul 
psihologic care stă la baza acestei achiziţii?. 
 
Optimizarea învăţării 
 (1) Alegeţi câte un concept din fiecare stadiu al dezvoltării cognitive 
din teoria lui Piaget (de exemplu: permanenţa obiectului, egocentrism, 
conservare, raţionament ipotetico-deductiv). Elaboraţi o scurtă poves-
tire (50 – 100 de cuvinte) în care să cuprindeţi aceste concepte fără a le 
numi concret, ci doar descriindu-le sau explicitându-le. Citiţi povestea 
unui coleg şi rugaţi-l să identifice corect conceptele la care aţi făcut 
referire/pe care le-aţi descris. Schimbaţi rolurile şi faceţi acelaşi lucru 
cu povestirea colegului vostru. 
 Care din cele două sarcini vi s-a părut mai dificilă: cea de descriere 
a conceptelor sau cea de recunoaştere a lor din descrierea colegului? 
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 (2) Elaboraţi un poster care să ilustreze cele patru stadii ale 

dezvoltării cognitive din teoria lui Piaget, achiziţiile principale şi 

relaţiile dintre acestea, după care daţi câte un exemplu (din propria 

experienţă) care să reflecte achiziţia respectivă.  

 Faceţi o miniexpoziţie cu toate posterele colegilor şi încercaţi să 

identificaţi diferenţele în modul în care au fost gândite şi prezentate 

informaţiile din fiecare poster; discutaţi fiecare exemplu în parte. Apar 

diferenţe între modurile voastre de înţelegere a aspectelor teoretice? 

Dacă da, care sunt acestea?   

 
1.1.2. Activităţi de învăţare. 

J. Bruner – teoria învăţării prin descoperire 
 

Obiective 
La finalul acestor activităţi ar trebui: 

a. să puteţi descrie conceptele esenţiale cu care operează teoria lui 

J. Bruner; 

b. să explicaţi relaţia teoriei lui J. Bruner cu teoria lui J. Piaget; 

c. să exemplificaţi o serie de implicaţii educaţionale ale acestor 

concepte şi contribuţia teoriei lui J. Bruner la practica 

educaţională. 
 

Concepte cheie 
 Reprezentarea internă a mediului extern se realizează prin 

intermediul a trei modalităţi (Birch, 2000): (1) enactivă – când 

experienţa anterioară este reprezentată sub forma acţiunilor fizice şi 

este rezultatul manipulării directe sau a interacţiunii cu obiectele 

(Hardy & Heyes, 1999); (2) iconică (vizuală) – vizând abilitatea de a 

reţine imagini (vizuale, auditive, tactile) ca o reprezentare fidelă a 

stimulilor din mediu care acţionează asupra analizatorilor (Hardy & 

Heyes, 1999); (3) simbolică – atunci când copilul se foloseşte de limbaj 

şi de alte sisteme simbolice (cifre), învăţând să gândească în termeni 

abstracţi. 

 Învăţarea prin descoperire este o strategie pedagogică care face 

referire la obţinerea cunoaşterii prin sine însuşi, făcând apel la propria 

cunoaştere şi experienţă anterioară, o rearanjare sau transformare a 
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evidenţelor în aşa fel încât să se treacă dincolo de ele şi să se obţină 
astfel o nouă cunoaştere (Driscoll, 1994, p. 214). Cu alte cuvinte, elevul 
descoperă el însuşi cunoaşterea prin intermediul experimentării, 
primind şi puţin ajutor din partea profesorului (întrebări dirijate, 
construirea de situaţii care să conducă la conflicte cognitive etc.).  
 Curriculum spirală reprezintă o strategie prin care un material 
propus copilului spre învăţare este „tradus”, prelucrat în funcţie de 
modurile de gândire ale acestuia (Driscoll, 1994). De asemenea, o temă 
este reluată la vârste şi niveluri succesive de dezvoltare, dar cu grade 
diferite de dificultate, favorizând o cunoaştere din ce în ce mai 
profundă, care se construieşte şi se reorganizează continuu (Lefrançois, 
2000).  
 

Sarcina de lucru 1: Moduri de reprezentare a realităţii 

Maria şi-a propus pentru astăzi să identifice care este nivelul de 
dezvoltare a copiilor cu care lucrează şi care sunt acele tipuri de 
reprezentări pe care le folosesc. Utilizând o planşă ca cea din imagine 
[din experimentul realizat de Bruner & Kenney (1966) – sursă: Jarvis & 
Chandler, (2001)], a făcut următorul experiment:   

 
a. după ce le-a dat voie copiilor să se joace cu cele 9 piese din lemn şi 

să le introducă în spaţiile de pe planşă, le-a cerut să deseneze pe o 
foaie de hârtie designul respectiv; cea mai mare parte dintre ei au 
reuşit să facă acest lucru, dar au fost şi câţiva care au întâmpinat 
dificultăţi;   

b. a treia sarcină a fost ceva mai complicată şi a constat în desenarea 
aceluiaşi design, dar în formă „răsturnată” – piesele mai subţiri de 
pe linia din stângă să fie plasate în partea dreaptă; pentru a realiza 
acest lucru, au trebuit să gândească ce piese sunt „mai subţiri”, „mai 
groase”… . 

 Plecând de la această situaţie, încercaţi să: 
1. identificaţi modurile de reprezentare a lumii pe care le verifică 

Maria în fiecare din cele trei situaţii – conform teoriei lui Bruner; 
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2. extrageţi din text frazele care evidenţiază aceste moduri de 
reprezentare.   

 

Materiale necesare 
1. Fişă de lucru pentru identificarea modurilor de reprezentare a 

realităţii şi a frazelor din text care justifică alegerea  
 
Mod de reprezentare Situaţie din text 

  
  
  

 

Instrucţiuni 
 Pentru realizarea sarcinii de lucru este necesar ca studenţii să 
cunoască cele trei moduri de reprezentare propuse de Bruner şi 
caracteristicile fiecăruia dintre ele. Odată identificat modul de 
reprezentare despre care este vorba, în partea dreaptă a tabelului sunt 
trecute acele indicaţii din text care să justifice alegerea făcută. 
 
Discuţii  
 Exerciţiul permite nu doar înţelegerea conceptelor cu ajutorul unor 
situaţii sau afirmaţii familiare şi concrete, ci şi a modului în care pot fi 
valorificate în practică. Pentru a asigura trăinicia învăţării, discuţiile pot 
fi suplimentate cu alte întrebări care să acopere conţinuturile predate la 
curs sau seminar. De exemplu: Sunt aceste moduri de reprezentare 
specifice unui anumit stadiu de dezvoltare cognitivă sau pot fi întâlnite 
la orice vârstă, în funcţie de situaţia de învăţare?; Cum putem 
determina care este modul de reprezentare optim pentru activitatea de 
instruire?; Daţi exemplu de un concept care poate fi predat unui copil 
făcând apel la toate cele trei moduri de reprezentare; Cum explicaţi 
eficienţa „curriculumului spirală” pe baza celor trei moduri de repre-
zentare propuse de Bruner?; Cum poate fi utilizată învăţarea prin 
descoperire în această situaţie, şi care sunt paşii care trebuie urmaţi?. 
 
Optimizarea învăţării 
 (1) Pentru a înţelege mai bine relaţia dintre cele două teorii şi modul 
în care Bruner şi Piaget văd dezvoltarea cognitivă, încercaţi să explicaţi 
următorul aspect: În timp ce Piaget vorbeşte mai degrabă despre „cât 
de pregătit, de apt” este elevul pentru a înţelege operaţiile logice 
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inerente unui conţinut care i se predă, preocuparea lui Bruner este 

centrată pe cât de pregătit, de adecvat este materialul care urmează a-i 

fi predat elevului de către profesor (Driscoll, 1994).     

a. Care este diferenţa dintre modurile de abordare ale celor doi autori şi 

ce anume implică ea din punct de vedere educaţional? 

b. Din perspectiva voastră, ce ar trebui să-l intereseze, mai degrabă, pe 

profesor în activitatea sa la clasă? 

 

 (2) Piaget vorbeşte în teoria sa despre o gândire intuitivă, în 

imagini, concretă şi abstractă – în funcţie de stadiul de dezvoltare 

corespunzător. Bruner vorbeşte despre o modalitate de reprezentare 

enactivă, iconică şi simbolică. Realizaţi o diagramă prin care să ilustraţi 

relaţiile dintre cele două perspective privind dezvoltarea cognitivă, 

explicând apoi asemănările şi diferenţele dintre ele.  

 Dacă ar fi să elaboraţi o perspectivă proprie asupra dezvoltării 

cognitive, plecând de la ceea ce deja ştiţi, care ar fi noile elemente pe 

care le-aţi introduce, sau ce anume aţi modifica?   

 
1.1.3. Activităţi de învăţare. 

W. Perry – modelul dezvoltării intelectuale şi etice 
 

Obiective 

La finalul acestor activităţi ar trebui: 

a. să puteţi descrie conceptele esenţiale din teoria lui W. Perry; 

b. să explicaţi relaţia dintre teoria lui J. Piaget şi teoria lui W. Perry; 

c. să enumeraţi implicaţiile educaţionale ale acestor concepte şi să 

explicaţi modul în care poate fi valorificată teoria lui W. Perry în 

practica educaţională. 

 

Concepte cheie 

 Structurile cognitive sunt considerate a fi asumpţii ce acţionează 

asemeni unor filtre asupra modului în care studenţii percep, organizează 

şi evaluează evenimentele din mediu şi asupra modului în care fac faţă 

acestor evenimente (Wankat & Oreovicz, 1993). Tânărul adult parcurge 

din punct de vedere cognitiv următoarele perioade (Kurfiss, 1983, 

Wankat & Oreovicz, 1993): (1) dualism – în care sarcina studentului 




