Seminar 05: Inteligența
- sumar Discuție: definirea conceptului de inteligență în termeni comportamentali.
Inteligență = comportament inteligent = a da răspunsuri comportamentale adecvate situației
problematice = răspunsuri adaptative = a da răspunsuri corecte în conformitate cu cerințele
problemei.
Discuție: despre ce înseamnă să dai un răspuns corect --> probleme cu răspuns închis vs. probleme
cu răspuns deschis.
Probleme cu răspuns închis = problemele pentru care se știe exact care este răspunsul corect.
Criteriile după care se stabilește măsura în care răspunsul este corect sau greșit sunt obiective.
Probleme cu răspuns deschis = problemele pentru care NU se știe care este răspunsul corect.
Criteriile după care se stabilește măsura în care răspunsul este corect sau greșit sunt subiective și
depind de context.
Pentru problemele cu răspuns închis se folosește inteligența convergentă - toate cunoștințele
converg către răspunsul corect; pentru soluționarea problemelor sunt folosiți algoritmi.
Pentru probleme cu răspuns deschis se folosește inteligența divergentă - pentru soluționare se
folosesc strategii euristice - bucăți din algoritmi ce au fost folosiți cu succes în situații problematice
similare cu cea curentă.
Discuție despre posibilitatea de a dovedi comprehensiunea la o altă persoană.
Concluzie: nu se poate dovedi din punct de vedere obiectiv faptul că cineva a înțeles cu adevărat
ceva.
Comprehensiunea/înțelegerea este o trăire subiectivă ce nu poate fi observată direct. În termeni
obiectiv comprehensiunea ar indica faptul că persoana deține informațiile/deprinderile necesare
pentru a oferi răspunsul corect la o anumită situație problematică corespunzătoare.
Discuție despre diferite teorii asupra inteligenței.
- Teoria inteligenței ca factor general (Spearman) - aceasta stă la baza testelor IQ.
- Teoria inteligențelor multiple (Gardner) - cuprinde 7 domenii specifice de inteligența.
- Teoria triarhică a inteligenței (Sternberg) - cuprinde: (1) abilitate analitică (gândire critică); (2)
inteligență creativă (a crea ceva nou); (3) inteligența pratică (implementarea în pratică a
cunoștințelor și abilităților).
Discuție despre identificarea inteligenței la nivelul sistemului nervos.
Inteligența se găsește la nivelul substanței albe = la nivelul legăturilor dintre neuroni.
Acumularea de cunoștințe și deprinderi se concretizează la nivelul sistemului nervos sub forma
asociaților/legăturilor dintre neuroni. Legăturile dintre neuroni asigura asocierea dintre idei ce
permite găsirea soluției.
Inteligența implică și o reorganizare la nivelul scoarței cerebrale. Persoanele ce sunt inteligente întrun anumit domeniu au la nivelul scoarței cerebrale mai multe minicoloane de dimensiune mai mică.
Minicoloanele = "microprocesoare".
--> preponderența substanței albe în zonele corticale responsabile de un anumit domeniu de
specialitate + mai multe minicoloane de dimensiune mai mică la nivelul scoarței cerebrale care se
ocupă de domeniul respectiv = oferirea de răspunsuri corecte în domeniul respectiv = inteligență în
domeniul respectiv.
În ceea ce privește inteligența aproximativ 50% este înnăscut și 50% este dobândit.

