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1. Prezentarea programului

Programul de Îmbogăţire Instrumentală 
(Instrumental Enrichment Program, IEP) este 
rezultatul studiilor, cercetărilor conduse de 
psihologul de origine română Reuven Feuerstein 
şi constă într-o metodologie de intervenţie 
orientată în special spre îmbunătăţirea abilităţilor 
cognitive: memorie, raţionament, atenţie etc., 
dar mai ales spre dezvoltarea capacităţilor de 
coordonare a acestor funcţii psihice în mod 
autonom şi activ.



1. Prezentarea programului

Programul de Îmbogăţire Instrumentală (PÎI) 
este compus din 14 instrumente utilizate pentru 
dezvoltarea capacităţilor cognitive şi 
metacognitive.  Instrumentele permit achiziţia de 
abilităţi mentale, de concepte, utilizabile în 
situaţii diferite. Fiecare instrument se focalizează 
pe o funcţie cognitivă specifică şi oferă pre-
achiziţiile pentru a aprofunda şi dezvolta 
capacităţile cognitive necesare pentru rezolvarea 
unor sarcini.



2. Instrumentele programului

 Organizarea punctelor

 Orientarea spaţială I

 Confruntări (Comparaţii)

 Percepţia analitică

 Imagini

 Orientare spaţială II

 Clasificare



2. Instrumentele programului

 Relaţii temporale

 Instrucţiuni

 Relaţii familiale

 Progresii numerice

 Silogisme

 Relaţii transferabile

 Sagome



3. Domenii de aplicabilitate

Programul de intervenţie elaborat de Reuven 

Feuerstein este utilizat în mediul educaţional 
formal (învăţământul preuniversitar şi 
universitar), domeniul psihopedagogiei speciale 
(recuperarea persoanelor cu probleme de 
integrare socio-culturală), domeniul educaţiei 
adulţilor (întreţinerea capacităţilor mentale ale 
persoanelor în vârstă) şi al formării continue 
(calificarea profesională a personalului din 
domeniul productiv).



4. Obiective 

- sprijinirea elevului/studentului pentru a reflecta 
şi a deveni conştient de procesele cognitive pe 
care le activează atunci când trebuie să rezolve 
o problemă;

- însuşirea unei metodologii precise de învăţare 
şi a unui algoritm de rezolvare a problemelor 
care să-i permită elevului/studentului să 
depăşească cu succes situaţiile problematice noi 
şi neprevăzute. 



5. Concepte cheie

 potenţial de învăţare;

 modificabilitate cognitivă; 

 mediere;



5.1. Potenţial de învăţare

Totalitatea comportamentelor virtuale latente 

care necesită o anumită implicare pentru a 
putea fi transformate în manifestări. Prin 
intermediul acţiunii educatorului (mediatorului 
conform definiţiei lui Feuerstein) pot fi formate 
acele capacităţi, care altfel nu ar fi putut exista.



5.2. Modificabilitate cognitivă

Se referă la capacitatea fiinţelor umane de a-şi 

schimba propria structură de funcţionare 
cognitivă cu scopul de a se adapta la situaţiile ce 
apar de-a lungul vieţii.



5.3. Mediere

Intervenţie intenţionată şi activă, pe care 

educatorul o oferă persoanelor cu care 
interacţionează, urmărind dezvoltarea cât mai 
bună a capacităţilor lor şi atingerea de către 
aceştia în mod gradat a unui nivel de autonomie 
cât mai deplină.



6. Criteriile medierii

În experienţa învăţării mediate este important 

să se acţioneze potrivit unor criterii de mediere 
care condiţionează pozitiv capacităţile individului
însuşi de a modifica structura potenţialului său 

cognitiv.



6.1. Medierea intenţionalităţii şi 

reciprocităţii

Mediatorul pune în practică intenţionalitatea 

când ghidează interacţiunea spre un obiectiv, 
selecţionând, organizând şi interpretând anumiţi 
stimuli. Reciprocitatea se verifică atunci când 
există un răspuns bun din partea subiectului şi 
demonstrează că el este receptiv şi implicat în 

procesul de învăţare.



6.2. Medierea transcendenţei

Apare atunci când mediatorul acţionează astfel 

încât experienţa învăţării mediate se desprinde 
de contextul în care s-a produs şi depăşeşte 
limitele acestuia, lărgind şi diversificând sistemul 
de nevoi al persoanei mediate. 



6.3. Medierea sensului

Se realizează când mediatorul transmite celuilalt 

semnificaţia şi scopul unei activităţi. Fără o 
înţelegere profundă a mediului în care se 
integrează, subiecţii nu pot să răspundă 
stimulilor externi, nici pentru a-i accepta, nici 
pentru a-i refuza, nici pentru a-i modifica.



6.4. Medierea sentimentului de 

competenţă 

Contribuie la conştientizarea de către copil a 

ceea ce el ştie deja, a traseului pe care este 
capabil să-l parcurgă, ajutându-l să-şi utilizeze în 
mod optim competenţele sale. 



6.5. Medierea regulilor de 

comportament

Contribuie la crearea echilibrului rezultat din 

conştientizarea nevoii de automonitorizare şi de 
ajustare a propriei conduite. 



6.6. Medierea comportamentului 

de participare

Medierea comportamentului de participare se 

leagă de interdependenţa dintre mediator şi 
subiect şi dintre oameni în general. Este nevoia 
reciprocă de colaborare la nivel afectiv şi 
cognitiv. 



6.7. Individualizarea şi 

diferenţierea psihologică

Mediatorul trebuie să fie conştient de diferenţele 

care există între diferitele persoane, diferenţe 
legate de experienţe, abilităţi, stiluri 
comportamentale, motivaţii, emoţii. 



6.8. Medierea planificării 

scopurilor

Apare atunci când mediatorul orientează 

subiectul pe parcursul proceselor implicate în 
stabilirea, planificarea şi realizarea obiectivelor, 
făcând aceste procese explicite.



6.9. Medierea provocării 

interesului

Apare atunci când mediatorul trezeşte în subiect 

hotărârea şi entuziasmul de a face faţă unor 
sarcini noi şi complexe. Identificarea etapelor 
care conduc la reuşită furnizează motivaţia 
necesară înfruntării provocărilor viitoare.



6.10. Medierea pentru 

autoschimbare

Apare atunci când mediatorul încurajează 

subiectul să conştientizeze existenţa 
potenţialului dinamic de schimbare şi să 
recunoască importanţa şi valoarea acestuia.



6.11. Medierea individualizării 

alternativei optimiste

Vizează necesitatea încrederii că succesul este 

posibil de atins, ceea ce presupune o implicare 
profundă în activitate. Dacă se exclude din start 
ideea de reuşită, întreaga activitate depusă este 
consumatoare de energie. 



6.12. Medierea sentimentului de 

apartenenţă

Omul este o fiinţă socială, care are nevoie de 

sentimentul apartenenţei la un grup, de a se 
simţi iubit şi dorit şi de a putea oferi şi el iubire 
celorlalţi. Are nevoie şă ştie că poate conta pe 
ajutorul celorlalţi şi că el însuşi  este în măsură 
să furnizeze ajutor celor care au nevoie. Toate 
acestea se pot realiza dacă există în realitate o 
colectivitate din care individul să facă parte.



7. Postulate

 Fiinţele umane sunt modificabile
 Persoana pe care o educ e modificabilă
 Eu sunt în măsură să modific persoana pe care

o educ
 Eu singur pot şi trebuie să fiu modificat
 Societatea poate şi trebuie să fie modificată

prin aportul persoanelor care o compun
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