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Cuprins  

 Ce este cogniţia ancorată?  

 Asumpţii şi susţinere ştiinţifică 

 

 Cogniţia ancorată şi educaţia 

 Nou sau revenirea la modalităţi de învăţare de demult? 

 

 Aplicaţii  

 



1. Ce este cogniţia ancorată?  
 Asumpţii: 

 cogniţia se dezvoltă ca urmare  a interiorizării de 
elemente non-cognitive  

(Ionescu, 2011; Piaget, 1952; Smith & Sheya, 2010; Smith & Thelen, 
2003;  Vîgotsky, 1978) 

 la orice vârstă, cogniţia rămâne dependentă de 
elemente non-cognitive  

(Barsalou, 2008, 2010, 2020; Clark & Chalmers, 1998; Goldin-Meadow 
& Wagner, 2005) 

 funcţionarea umană = un tot unitar (percepţii, 
cogniţii, emoţii, acţiuni) în interacţiune cu contextul 
(fizic şi social) 

 



 Cognitivism clasic (Pylyshyn, 1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 Problema simbolurilor (Harnad, 1990) 
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 Post-cognitivism: embodied, situated, embedded, 
extended, enacted  GROUNDED = ANCORAT 
(Barsalou, 2008; Ionescu, 2014) 

 

 Ancorare în: corp (morfologie, stări – inclusiv emoţii, 
postură), contexte fizice, contexte sociale 



 Dovezi ştiinţifice: 

 Limbaj 

 Abilităţi matematice 

Domenii considerate 
simbolice (abstracte) prin 
excelenţă... 



Limbaj  
 

 Comprehensiunea limbajului - Glenberg (2008) 

 

 Ancorarea abilităţii de a citi - James & Atwood (2009),  
James & Swain (2011), Kiefer & Trumpp (2012) 



Abilităţi matematice  
 

 Gesturi – Goldin-Meadow & Beilock (2010) 

 

 Spaţiere – Landy & Goldstone (2007) 



 Cogniţie non-independentă...  

 

 Rezultat al interacţiunilor multiple de factori non-
cognitivi cu scopul adaptării. 



2. Cogniţia ancorată şi educaţia 

 

 Învăţarea ancorată – mai mult decât învăţarea prin 
ucenicie (learning by doing) 

 

 Învăţarea specifică speciei noastre 



3. Aplicaţii 

 Învăţarea ancorată a limbajului (vocabular) de către 
preşcolari (Ionescu & Ilie, 2018; Marian, Rogobete, Vescan, Ilie, & 

Ionescu, 2019) 

 

 Matematica la cumpărături – ciclu primar şi gimnazial 

 

 Noţiunile “mare-mic” la antepreşcolari... 



Lucru pe grupuri 
 
 Alegeţi un conţinut de la orice materie, la orice nivel 

de şcolarizare şi imaginaţi două modalităţi de ancorare 
a cunoştinţelor respective - 15’ (15 participanţi pe grup) 

 

 Prezentare în faţa grupului mare – 5’ pe grup - 
întrebări/observaţii 



Concluzii  

(Dijk, 2013) 
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