Rolul învăţării mediate şi a Programului de
Îmbogăţire Instrumentală în dezvoltarea mentală la copii
„Persoana care mediază procesul învăţării, îmbogăţeşte
interacţiunea dintre copil şi mediu cu elemente care nu
aparţin situaţiei concrete, ci fac parte dintr-o lume de
sensuri şi intenţii derivate dintr-o multitudine de
atitudini, valori, scopuri şi mijloace transmise cultural„
Reuven Feuerstein.
Pentru a evita excluderea categoriilor vulnerabile de copii din sistemul educativ şi
pentru a le oferi şanse de adaptare socială, Profesorul Feuerstein a elaborat teoria
“Invăţării mediate” şi a operaţionalizat-o pentru a servi practicii educaţionale. Metodele
de Îmbogăţire instrumentală (Instrumental Enrichment, adică IE), Feuerstein fac parte din
categoria educaţiei cognitive şi se concentrează pe acea parte a educaţiei care este în cea
mai mare măsură capabilă de schimbare: copilul şi educatorul său. Metoda are ca
obiective:


Creşterea competenţelor educatorului, astfel încât să poata oferi copiilor
experienţe de viaţă semnificative în scopul dezvoltării cognitive.



Dezvoltarea competenţelor cognitive fundamentale ale elevilor, prin:

-

promovarea dezvoltării limbajului noţional,

-

însuşirea de către copii a sistemelor conceptuale instrumentale, cu ajutorul cărora

pot înţelege lumea şi se pot adapta la ea mai bine, pot dobândi noi cunoştinţe cu care
vor putea opera găsind variate soluţii la problemele de viaţa .
Prin modul atractiv, neconvenţional de prezentare, instrumentele motivează
deopotrivă copiii şi adulţii pentru efectuarea exerciţiilor şi depăşirea dificultăţilor de
gândire. Instrumentarea gândirii copilului cu elemente care pot să îl ajute la mobilizarea
şi reglarea propriei gândiri, va avea ca scop crearea nevoii sale intrinseci de a folosi
modalităţi intelectuale superioare în rezolvarea problemelor sale şcolare şi sociale.
Străduinţa copilului de a depune o activitate intelectuală independentă va conduce la
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creşterea gradului de autonomie a copilului şi îi va schimba percepţia despre sine ca
personalitate cognitivă autonomă.
Astfel, instrumentele elaborate de echipa lui Feuerstein facilitează creşterea
capacităţilor cognitive pe de o parte prin creşterea motivaţiei pentru rezolvare de
probleme, pe de altă parte prin oferirea sentimentului de competenţă persoanelor care
sunt subiecţii învăţării. Ele duc la modificări cognitive structurale care apar prin
antrenarea funcţiilor cognitive, remedierea funcţiilor deficitare şi crearea unui sistem
de semnificaţii şi sensuri specifice nivelurilor intelectuale superioare.
Principalul scop al Îmbogăţirii instrumentale este de a realiza modificarea
cognitivă şi adaptarea socială, astfel încât individul sa fie capabil să facă faţa
provocărilor din viaţa reală. Mai simplu spus, copiii care parcurg Programul de
Îmbogăţire Instrumentală vor fi capabili sa îşi controleze emoţiile, sa îşi asume propriile
acţiuni cu toate cosecinţele pe care acestea le implică, devenind nişte persoane
echilibrate si responsabile.
Orientarea profesorului în direcţia atingerii acestor scopuri modifică stilul de predare al al
acestuia şi de învăţare al elevului. Sentimentele de competenţă sunt fortificate, iar cele
precedente de eşec sunt înlocuite cu sentimentul de curiozitate. Programul ajută astfel şi
la prevenirea stigmatizării şi a formării unei imagini negative de sine. Oamenii care au
fost consideraţi până acum incapabili de a învăţa şi de a înregistra progrese pe plan şcolar
(cei consideraţi de unii ca fiind « proşti » sau « leneşi ») îşi descoperă acum deprinderea
de a gândi. Când acest lucru este conştientizat de mediu, se schimbă sentimentul negativ
şi imaginea pozitivă de sine este refăcută.
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Lector univ.dr.Todor Otilia
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