
METACOGNIȚIE  
- cunoaşterea despre cunoaştere, reflecţie şi demers asupra modului de producere a 
cunoaşterii, i.e. cunoştinţe şi experienţe de autoreglare sau gestiune a proceselor 
mentale 
 

Deşi termenul metacogniţie este relativ recent, fenomenele metacognitive sunt 
cercetate de mult timp; BROWN (1987) aratã cã procesele concept au fãcut obiectul 
cercetãrilor empirice de la începutul secolului: Dewey (1910), Thorndike (1917) 
analizează erorile în lecturã. Este de menţionat faptul că şi în  cercetãrile actuale se 
utilizeazã termeni diferiţi pentru a desemna acelaşi concept: PIAGET (1976), vorbeşte 
de “reflexive abstraction”, proces care retrimite la mecanismele extragerii, reorganizãrii 
şi consolidãrii cunoştinţelor; GAROFALO şi  LESTER (1985) citeazã expresia 
“reselective intelligence “ folosită pentru “deprinderea de a face din propriile procese 
mentale obiectul unei observaţii conştiente”, iar LEFEBVRE-PINARD & PINARD 
(1985) aratã similitudinea între modelul lor de “prise en charge du fonctionnement de sa 
pensée” şi la “prise de conscience” în sensul lui PIAGET - termeni utilizaţi pentru a 
denumi ceea ce înţelegem acum prin metacogniţie. 

Pionierul cercetãrilor metacognitive este considerat J.H. FLAVELL datorită 
cercetărilor sale privind metamemoria (1971), care l-au condus la a formula o definiţie 
cuprinzând douã mari componente: a) cunoştinţele metacognitive, şi b) utilizarea 
acestor cunoştinţe pentru a gestiona propriile procesel mentale. 

Pentru FLAVELL, cunoştinţele metacognitive sunt cunoştinţe şi convingeri  ce 
privesc a) persoanele – cunoştinţe intraindividuale, interindividuale şi universale, b) 
sarcinile - tot ceea ce ştim sau credem  referitor la durata, importanţa sau exigenţele 
activitãţii intelectuale şi c) strategiile - cunoştinţele în legãturã cu strategiile cognitive 
(servesc la a realiza o activitate cognitivã) şi cele în legãturã cu strategiile 
metacognitive (servesc la a conduce aceastã activitate).  

Cunoştinţele metacognitive nu sunt fundamental diferite de alte cunoştinţe din 
memoria de lungã duratã; ele sunt relativ stabile, se achiziţioneazã şi se modificã tot 
timpul vieţii, pot fi inexacte şi sunt verbalizabile (aspectul declarativ al metacogniţiei). 
    Demersul experienţial metacognitiv facilitează/permite controlul şi reglarea 
proceselor mentale, în primul rând a activitãţilor de planificare, de estimare a 
rezultatului aşteptat, a etapelor de realizat;  în al doilea rãnd, a activitãţilor  de 
supraveghere sau verificare a eficacităţii procesului în curs; în al treilea rând,  în 
urmãrirea, abandonul sau corectarea unei strategii în curs (BROWN, 1985).  

LEFEBVRE-PINARD & PINARD (1985) au dezvoltat un model de funcţionare 
a gândirii bazate pe componente metacognitive, o sintezã a cunoştinţelor despre 
metacogniţie. Ei consideră cã stadiul piagetian al operaţiilor formale nu este termenul 
dezvoltãrii, ci, mai curând, “condiţia necesarã (dar nu şi suficientã) şi punctul de plecare 
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pentru o nouã achiziţie” - controlul conştient al funcţionãrii cognitive - reclamând 
consolidare, diferenţiere şi generalizare.  

  Paris şi Winograd propun, pe de o parte, limitarea metacogniţiei la 
cunoaşterea abilitãţilor şi stãrilor cognitive care pot fi schimbate între persoane 
(afirmând caracterul conştient al metacogniţiei) şi, în al doilea rând, lãrgirea conceptului 
de metacogniţie pentru a-i include caracteristice afective şi motivaţionale ale gândirii 
(recunoascând legãturile uneori de nerezolvat între aspectele afective şi cognitive ale 
autocrticii şi ale gestiunii proceselor cognitive implicate în metacogniţie).  

  Referindu-se la activitatea matematicã, ce constă într-o mare parte din 
rezolvarea de probleme,  Schoenfeld, Garofalo & Lester (1985), consideră că mai ales 
aici apare necesară o gestiune eficace a proceselor mentale. În cazul matematicilor, 
cunoştinţele referitoare la persoane includ evaluarea abilitãţilor în matematici, relaţiile 
între perfomanţa în matematicã şi cele de la alte discipline, precum şi efectele 
variabilelor afective (motivaţie, anxietatea, încrederea în sine). Cunoştinţele legate de 
sarcini cuprind opiniile subiectului în legaturã cu efectele conţinutului, contextului, 
structurii şi terminologiei asupra dificultãţii sarcinii. Cunoştinţele privind strategiile 
includ cunoaşterea algoritmicã şi euristicã, cunoaşterea strategiilor pentru a înţelege o 
problemã, a reprezenta informaţiile şi datele, a planifica o soluţie, a executa un plan şi a 
verifica rezultatele.  

Elevii par deficienţi mai ales faţã de controlul şi reglarea activitãţii cognitive. 
Lipsa autoreglării este o caracteristicã ce-i distinge pe novici în rezolvarea de probleme: 
ei cautã o singurã ipotezã de rezolvare, fac calcule fãrã sã-şi punã întrebãri privind  
oportunitatea lor.  

Metacogniţia pare determinantã în rezolvarea de probleme matematice şi în 
învãţarea acestei discipline. Cercetătorii domeniului converg spre ideea conform căreia 
în procesul de învăţare/predare activitatea metacognitivã trebuie sã fie adusã la nivelul 
conştientizării, pentru a fi observatã, analizată, adoptatã; includerea  componentelor 
afective este, de asemenea, promiţãtoare. După cum subliniază Wolfs, “dezvoltarea 
metacognitivã favorizeazã transferul învãţãrii. Un antrenament metacognitiv are o 
influenţã pozitivã asupra performanţelor subiectului în ceea ce priveşte înţelegerea”. 
Dezvoltarea metacognitivã îl ajută pe cel ce învaţã sã se cunoascã mai bine şi sã aibã 
grijã într-o manierã mai activã şi autonomã de propria sa formaţie.  

 În dezvoltarea metacogniţiei alegerea miloacelor depinde de câteva criterii: 
a) natura abilitãţilor metacognitive pe care educatorul doreşte sã se dezvolte la elevi; b) 
gradul de transfer aşteptat (câmpul de aplicare al acestor deprinderi), c) caracterul 
ocazional sau sistematic al activitãţilor propuse elevilor.  

Din cele trei criterii rezultă 3 mari tipuri de situaţii educative: a)  recurgerea la 
unul sau mai mulţi operatori metacognitivi pentru a uşura o învãţãre individualã; b)  
utilizarea sistematicã a operatorilor metacognitivi în vederea uşurãrii dezvoltãrii şi 
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transferului de competenţe cognitive; c)  dezvoltarea unor strategii metacognitive 
transferabile. 
 Un inventar de astfel de tipuri activităţi:  

- explicitarea: profesorul le cere elevilor sã expliciteze cât mai precis posibil 
strategia folositã pentru a rezolva o problemã; 

- anticiparea: dupã ce a fost informat asupra obiectivelor cursului, studentul este 
invitat sã anticipeze întrebãrile care pot fi puse într-o eventualã probã de evaluare; 

- autoevaluarea: înaintea reînceperii unei munci, studentul reciteşte şi 
reconsiderã pertinenţa unora din rãspunsurile sale; 

- descentrarea: învãţãtorul invitã câţiva elevi sã-şi compare strategiile folosite 
într-o sarcinã datã. 

Dezvoltarea abilitãţilor metacognitive îi poate ajuta pe elevi sã-şi însuşeascã într-
o manierã mai eficientã metode de muncã şi să le poată transfera în situaţii noi. 
Realizarea de activitãţi cu caracter “autonom” de tip metacognitiv încurajeazã elevul sã-
şi organizeze munca, sã-şi administreze resursele, sã-şi dezvolte strategii metacognitive 
atât timp cât dispune de reprezentãri clare ale rezultatelor pe care le aşteaptã.  
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