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                 „Şi ca totul să ţi se imprime mai uşor trebuie apelat, ori de câte ori este posibil, la 
simţuri... să fie unite auzul cu vederea şi gustul, cu mâna ..., materia care trebuie învăţată să nu fie 
doar expusă, ca să pătrundă numai în urechi, ci ea trebuie prezentată şi prin imagini, ca astfel 
reprezentarea să se imprime ochiului, urechii, intelectului şi memoriei (...). Prin intuiţia reală se 
începe învăţarea şi nu prin descrierea verbală a lucrurilor."  

J.A. Comenius, Didactica Magna 
1. Delimitări conceptuale 
Învăţarea eficientă se realizează când cadrul didactic este capabil să descopere punctele tari 

ale copiilor şi să construiască la aceştia capacitatea de a învăţa într-o gamă largă de stiluri. 
Tehnicile interactive de predare-învăţare determină rezultate foarte diferite în funcţie de grupul de 
copii implicaţi, de indivizii care compun aceste grupuri. De aceea, oportunităţile de învăţare trebuie 
să abordeze o gamă completă a stilurilor de învăţare existente în cadrul clasei. 

Conceptul de stil de învăţare a devenit foarte influent și are în vedere ideea că fiecare copil 
are stiluri preferate, identificate, de obicei, prin teste specifice. Profesorii pot îmbunătăţi procesul 
de învăţare predând astfel încât să răspundă stilurilor de învăţare preferate ale elevilor. Aceasta 
conduce la realizarea obiectivelor şi asigură un cadru pentru abordări variate ale procesului 
instructiv. 

Stilurile de învăţare sunt definite drept dispoziţii personale care influenţează capacitatea 
elevului de a achiziţiona informaţia, de a interacţiona cu colegii şi profesorii şi de a participa la 
experienţele de învăţare. Aceste dispoziţii personale se concretizează în motive, capacităţi 
perceptive, modalităţi de prelucrare a informatiei, preferinţele pentru o anumită modalitate 
senzorială, relaţiile sociale şi caracteristicile mediului fizic. 

Cea mai simplă şi mai răspândită clasificare este cea bazată pe modalitatea senzorială, 
cunoscută şi sub denumirea de modelul VAK. Acesta descrie stilurile celor care învaţă ca fiind 
vizual, auditiv sau kinestezic. 

Foarte puţine persoane învaţă bazându-se doar pe un singur stil. Marea majoritate au un stil 
de învăţare dominant şi încă unul, cel puţin, secundar. Cercetările au demonstrat că 65% din 
populaţie sunt vizuali, 30% auditivi şi numai 5% tactil-kinestezici. 

Persoanele cu un stil de învăţare vizual procesează cel mai eficient informaţii în formă 
vizuală, apreciază prezentarea de imagini sau de secvenţe video; cei cu stil de învăţare auditiv 
înţeleg cel mai bine ascultând şi cei cu un stil kinestezic/tactil învaţă mai bine prin atingere şi 
mişcare, 

Stilul de învăţare poate asigura diferenţierea şi individualizarea învăţării şi nu reprezintă o 
cale de omogenizare a grupului, indică modul în care elevii preferă să înveţe, să lucreze şi nu 
conţinutul a ceea ce învaţă sau domeniile în care aceştia se descurcă cel mai bine. Cunoaşterea 
stilurilor individuale ale copiilor ne va fi utilă doar dacă răspundem cu metode adecvate 
preferinţelor individuale. 

Un pericol ce poate apărea este acela că preferinţele noastre de stil, ca formatori ar putea 
conduce la un stil de predare în care să favorizăm propriul stil senzorial, ceea ce îi poate 
dezavantaja pe copiii care percep pe alte canale senzoriale. 

Este necesar ca activităţile de învăţare să fie diverse, să valorifice toate stilurile de învăţare. 
Totodată, eficacitatea procesului educaţional constă în corelarea stilurilor de învăţare cu stilurile de 
predare, reprezentând o componentă esenţială în proiectarea şi realizarea activității în concordanţă 
cu interesele, nevoile şi particularităţile de vârstă ale copiilor. 
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2. Sugestii metodologice privind particularizarea activității educatoarei în funcție de 
stilurile senzoriale ale preșcolarilor 

Copilul vrea să afle, să ştie cât mai multe lucruri, curiozitatea lui este vie şi permanentă. 
Pentru satisfacerea trebuinţei de cunoaştere, copilul trebuie să fie instrumentat din punct de vedere 
psihic, adică să dispună de procese, funcţii, însuşiri şi capacităţi psihice care să-i permită a lua în 
„stăpânire” noile obiecte şi fenomene.  

Se știe că o percepție senzorială săracă determină o percepție redusă a realității. Din acest 
motiv, dezvoltarea senzorială reprezintă una din bazele construirii realității. Maria Montessori 
consideră că simțurile noastre sunt niște “porți deschise spre lume”, iar “o libertate reală și 
interioară nu poate fi oferită și nu poate fi nici măcar cucerită; ea poate fi construită de către fiecare 
doar în sine însuși, ca parte a personalității si de aceea nu poate fi nici pierdută”. Încă din primii ani 
de viață, dezvoltarea senzorială devine extrem de importantă, pe același loc cu dezvoltarea fizică 
sau intelectuală. Procesele senzoriale reprezintă baza învățării și experienței copilului. 

Urmând tendința naturală a copilului de a sorta și clasifica impresiile senzoriale, materialele 
senzoriale contribuie la creșterea potențialului intelectual. Mintea copilului este stimulată să judece 
și să tragă concluzii, făcând comparații în funcție de mărime, culoare, textură, temperatură, 
greutate, miros, sunet… experiențe care îi fascinează pe copii.  Astfel ei capătă uneltele necesare 
pentru a avea un mai bun control asupra mediului înconjurător. 

În cadrul fiecărei activitatăți de cunoaștere a mediului ar fi ideal să se folosească metoda 
experimentului. Copiii cu stilul de învățare predominant vizual preferă să intre în contact direct cu 
plantele din jurul lor, le pot descrie (culoare, mărime, formă), pot identifica părțile componente, pot 
deduce rolul acestora, pot observa influența factorilor de mediu asupra plantelor. 

Copiii cu stilul de învățare predominant kinestezic folosesc simțul pipăitului (pentru a 
preciza asperitățile, grosimea, consistența), mirosul (pentru a preciza mirosul florilor sau fructelor), 
gustul (pentru a recunoaște gustul unor fructe și legume).  

Copiii cu stilul de învățare predominant auditiv verbalizează observațiile și concluziile 
sarcinilor realizate în cadrul activității.  

Copiii care se bazează pe simțul vizual pentru a învăța sunt ușor de observat. Sunt cei 
pasionați de imagini, cărti, forme și litere, desen și arte. Copiii vizuali sunt foarte atenți la expresia 
feței și sunt atenți la demonstrații. Atenția este punctul lor forte. Ei se bazează pe simțul vizual 
pentru explorarea, înțelegerea și memorarea informației. Stimularea acestor copii în activitatea 
matematică, de exemplu, se realizează prin utilizarea materialului didactic concret și semiconcret, 
adaptat la nivelul de dezvoltare psihică a acestora. Se va apela la legume, fructe, flori în formă 
naturală, imagini, jucării, jetoane, prezentări ppt sau filme. colaje, desene, machete care să-i pună în 
valoare personalitatea. 

Copiii care se bazează pe stilul de învățare auditiv percep cel mai bine informația nouă și 
conceptele dacă le aud. Ei au simțul auzului foarte bine dezvoltat și o putere de concentrare și de 
reținere a informației prin ascultare. Acești copii reușesc să rezolve sarcinile dacă au muzică pe 
fundal. Ei își folosesc auzul pentru a explora lumea, comunică bine, vorbesc și explică, emit opinii 
sau păreri, rețin ușor melodii pe care le redau cu acuratețe. Pentru obținerea rezultatelor bune în 
activitatea instructiv – educativă, copilul care are stil de învățare auditiv trebuie să utilizeze 
mijloace didactice adecvate: melodii, jucării sonore, audiobook-uri. 

Copiii care au stilul de învățare kinestezic mai sunt cunoscuți și sub numele de copii tactilo-
kinestezici, adică folosesc atingerea și mișcarea pentru a explora lumea înconjurătoare și pentru a-și 
însuși noi lucruri. Mulți copii care dezvoltă un stil de învățare fizic sunt și tactili și kinestezici în 
acelasi timp, însă unii pot dezvolta mai mult o anumită abilitate. Activitatea matematică este un bun 
prilej de a ne sprijini pe abilitățile copilului kinestezic, astfel că materialul didactic va fi folosit 
pentru ordonare, comparare, asociere, compunere și descompunere de mulțimi. Elementele de 
geometrie, forme și corpuri geometrice sunt predate pe baza materialului didactic care va fi pipăit, 
comparat, analizat. Dacă dorim să îi învățăm să numere, putem să o facem sărind ca mingea; dacă 
dorim să îi facem să învețe noțiunile mare – mic o facem pășind cu pas de pitic sau uriaș; dacă 
dorim să învățăm culorile, mergem pe traseul de o anumită culoare trasat cu ajutorul jaloanelor etc.  
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3. Concluzii 
Integrarea conceptului de stiluri senzoriale în învățământul preșcolar presupune în primul 

rând implicarea educatoarei în determinarea tipului de percepție al copilului. Studiile prealabile din 
acest domeniu arată că copilul cu vârsta cuprinsă între 1 și 3 ani nu are un tip dominant de 
percepție, deoarece, conform caracteristicilor dezvoltării generale, acesta este încă în formare. După 
vârsta de 3 ani, este deja posibil să se determine tipul de percepție dominant în rândul copiilor. 
Utilizarea celor mai adecvate metode pedagogice adaptate tipului de percepție al copilului ar putea 
constitui o adevărată provocare pentru educatoare.. 

Educatoarea este persoana cheie pentru a determina tipul de percepție al copilului, pentru a 
alege instrumentele pedagogice adecvate fiecărui tip de percepție și pentru a supraveghea realizările 
copilului și eficacitatea metodelor alese. 
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