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 Învățarea presupune achiziție, urmată de o interiorizare , care duce la o modificare 
observabilă prin intermediul unor rezultate. 
 Învățarea eficientă este activvă, orientată către scop și duce la rezultate măsurabile. 

Pentru a învăța eficient este necesar  să ne cunoaștem și să ne dezvoltăm potențialul de 
învățare. Acest lucru se poate realiza prin strateghiile metacognitive.  

A învăța cum să înveți înseamnă a amplifica capacitățile individuale de învățare . adică 
a accelera eficient procesul învățării.  

Fiecare dintre noi are un stil anume de învățare. A ne cunoaște și a ne valorifica acest 
stil de învățare este o condiție pentru dobândirea unei învățări eficiente.  

Stilirile de învățare se referă la modul particular în care o persoană , pe de o parte 
percepe informația, iar pe de altă parte, prelucrează informația. 

Există mai multe clasificări ale stilurilor de învățare. Voi da aici doar clasificarea 
făcută de Fleming și Mills în 1992 conform cărora , la nivelul palierului perceptiv, stilurile de 
învățare se clasifică în funcție de analizatorul utilizat cu preponderență în : vizulal, auditiv, 
citit- scris și kinestezic. 

Aceste stiluri de4 învățare se centrează pe modalitățile senzoriale prin care percepe 
informația o persoană care învață . Cei doi autori identifică următoarele stiluri de învățare: 

 Vizual – preferință pentru grafice, tabele, figuri, scheme și orice alte 
reprezentări grafice pentru ceea ce este expus prin intermediul cuvintelor. 

 Auditiv- preferință pentru informația auzită: prelegeri, casete audio, discuții. 
 Citit- scris- preferință pentru informația vehiculată prin cărți, manuale, articole, 

notițe; 
 Kinestezic- preferințe pentru exercițiu și practică, conectare la realitate prin 

experianță, exemple și simulare. 
De obicei, aceste stiluri se combină între ele, astfel existând un stil multimodal care 

combină minim două preferințe, acest stil caracterizând 50-70 % din populație. 
Pentru a ne eficientiza învățarea este necesar să ne cunoaștem stilul de învățare senzorial care 
ne avantajează. Există multe teste/ chestionare care ajută la identificarea acestuia. Voi 
prezenta ăn contunuare un chestionar adaptat după cel propus de Fleming și Mills. 
 
 

Chestionar pentru identificarea preferințelor perceptive 
 

 
Acest chestionar vă ajută să vă identificați preferința pentru modul în care percepeți 

informația. Alegeți răspunsul care vi se potrivește cel mai bine, încercuind litera 
corespunzătoare. Puteți alege mai mult de un răspuns la fiecare întrebare. De asemenea, 
puteți să nu alegeți nici un răspuns în cazul întrebărilor care nu vi se potrivesc, dar încercați 
să răspundeți la minim 10 din cele 143 întrebări. 

 
1. Este nevoie să oferiți instrucțiuni unei persoane care se află lângă dumneavoastră. 
Persoana locuiește la un hotel din oraș, a închiriat o mașină și dorește să vă viziteze 
acasă.Cum procedați? 

a. Îi desenați o hartă. 
b. Îi dați instrucțiuni verbale. 



c. Îi dați instrucțiuni scrise. 
d. Oluați de la hotel cu mașina. 

2. Nu sunteți sigură în legătură cu felul în care se ortografiază un cuvânt. Cum procedați? 
a. Vă uitați în dicționar. 
b. Vizualizați cuvântul în minte. 
c. Auziti cuvântul în minte. 
d. Scrieți ambele versiuni și alegeți una. 

3. Tocmai ați primit itinerarul unei excursii în jurul lumii, fapt ce este de interes și pentru 
un prieten de-al dumneavoastă. Cum procedați?  

a. Îl sunați imediat și îi spuneți. 
b. Îi trimiteți o copie a materialului. 
c. Îi arătați itinerarul pe hartă. 
d. Îi împărtășiți ce intenționați să faceți în fiecare loc pe care îl veți vizita. 

4. Vă pregătiți să gătiți ceva special pentru familia dumneavoastră. Cum procedați? 
a. Gătiți ceva cunoscut, pentru care nu aveți nevoie de cartea de bucate. 
b. Răsfoiți cartea de bucate ghidându- vă după ilustrații pentru a alege. 
c. Folosiți o anumită carte de bucate, în care știți că este o rețetă bună. 

5. Trebuie să informați un grup de turiști despre rezervațiile naturale din zona 
dumneavoastră. Cum procedați? 

a. Îi duceți cu mașina la o rezervație. 
b. Le arătați fotografii și diapozitive. 
c. Le dați broșuri sau cărți care prezintă rezervația. 
d. Le faceți o expunere despre rezervație. 

6. Vă pregătiți să achizionați o combină muzicală. În afara prețului, ce altceva vă va 
influența decizia? 

a. Vânzătorul care vă spune ceea ce doriți să aflați . 
b. Din instrucțiunile scrise. 
c. Ascultând explicațiile cuiva. 
d. Încercând să jucați . 

7. Reamintiți-vă un moment  în care ați învățat un joc nou. Cum ați învățat cel mai bine? 
a. Din indicii vizuale. 
b. Din instrucțiuni scrise. 
c. Ascultând explicațiile cuiva. 
d. Încercând să jucați. 

8. Aveți o problemă cu ochii. Preferați ca oftalmologul să: 
a. Vă spună ce este în neregulă. 
b. Vă arate o diagramă cu ce este în neregulă. 
c. Să folosească un mulaj pentru a vă explica problema. 

9. Vă pregătiți să învățați cum se utilizează un nou program pentru calculator. Cum 
procedați? 

a. Vă așezați  la calculator și începeți să apăsați tastele. 
b. Citiți manualul utilizatorului . 
c. Sunați un prieten și îl întrebați. 

10. Locuiți într-un hotel și ați închiriat o mașină. Intenționați să vizitați un prieten a cărui 
adresă nu o cunoașteți. Ce ați dori să facă prietenul? 

a. Să vă deseneze o hartă. 
b. Să vă dea instrucțiuni verbale. 
c. Să vă dea instrucțiuni scrise. 
d. Să vă ia de la hotel cu mașina. 

11. Cu excepția prețului, ce altceva vă influențează decizia când cumpărați un manual? 
a. Faptul că ați folosit un exemplar înainte. 
b. Faptul că un prieten v-a vorbit despre manual. 
c. Citirea rapidă a câtorva fragmente. 



d. Felul cum arată (este atractiv). 
12. La cinema rulează un film nou. Ce vă determină să mergeți sau nu să îl vizionați? 

a. Cronica pe care ați auzit-o la radio. 
b. Cronica pe care ați citit-o în ziar. 
c. Reclama pe care ați văzut-o . 

13. Preferați un profesor care recurge la: 
a. manuale, suporturi de curs, texte? 
b. Diagrame, tabele, grafice? 
c. Vizite, experiențe de laborator, sesiuni practice? 
d. Discuții, lectori invitați? 

 
Fișă de calcul a scorului 
 
Încercuiți litera/ literele care corespund răspunsurilor dumneavoastră . De exemplu, dacă la 
întrebarea nr. 3 ați răspuns ”b” și ”c” încercuiți literele ”C” și ”V”. 
 
Întrebarea a b c d 
1 V A C K 
2 C V A K 
3 A C V K 
4 K V C  
5 K V C A 
6 A C K V 
7 V C A K 
8 A V K  
9 K C A  
10 V A C K 
11 K A C V 
12 A C V  
13 C V K A 
 
Pentru calcularea scorului  urmați pașii: 
 

1. calculați numărul total al răspubnsurilor care corespund fiecărei litere. 
2. scrieți totalurile parțiale în ordine descrescătoare, notând ân dreapta litera care 

corespunde fiecăruia. 
3. 3. Adunați totalurile parțiale; verificați ce cifră âi corespunde acestei sume în 

tabelul de mai jos: 
 

Suma totalurilor parțiale este între Cifra corespunzătoare 
10-16 1 
17-22 2 
23-30 3 

Mai mare decât 30 4 
 

4. stilul dumneavoastră preferat este cel la care aveți cel mai mare total parțial. 
5. dacă diferența dinre totalurile parțiale înșirate descrescător este mai mică sau 

egală cu cifra corespunzătoare sumei totalurilor parțiale , stilul dumneavoastră 
este multimodal.Componența modală rezultă din combinarea acelor stiluri 
pentru care diferența dintre totalul parțial mai mare și următorul total parțial nu 
depășește cifra din tabel, care corespunde sumei totalurilor parțiale. 

Asfel, aflând ce stil de învățare este mai potrivit pentru noi, putem afla cum să ne mârim 
potențialul de învățare.  



Caracteristicile celui care învaţă  auditiv: 
 

• Îşi aminteşte ce spune sau ce aude 
• Vorbeşte tare cu el/ea însuşi/însăşi 
• Nu se descurcă cu instrucţiunile scrise 
• Îi place să-i asculte pe alţii citind 
• Vorbeşte în timp ce lucrează 
• Îşi aminteşte feţele oamenilor 
• Îi plac discuţiile din clasă 
• Zgomotul îi distrage atenţia 
• Fredoneaza / canta 

 
Caracteristicile celui care învaţă vizual: 
 

• Îl ajută dacă ia notiţe sau  desenează 
• Îl ajută graficele şi imaginile 
• Preferă să privească decât să  vorbească 
• Este bine organizat 
• Îşi aminteşte ce vede 
• Îi place să citească şi ortografiază bine 
• Are o personalitate tăcută, liniştită 
• Observă detaliile 

 
Caracteristicile celui care învaţă practic: 
 

• Îşi aminteşte ce face 
• Îi plac recompensele cu caracter fizic 
• Îi place să atingă oamenii în timp ce vorbeşte cu ei 
• Îşi rezolvă efectiv problemele 
• Găseşte modalităţi de a se deplasa 
• Nu ortografiază bine 
• Are o personalitate deschisă 
• Nu poate sta liniştit mult timp. 
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