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UCA—STIL de ÎNVĂȚARE 

(O Privire de Ansamblu): 
 

Stil de Învățare—Evaluare: 
 

Toţi elevii au stiluri diferite de învăţare. Unii elevi sunt mai vizuli – adică studiază mult 
mai bine cu ajutorul unui suport vizual (imagini, desene, PowerPoint, etc.), alţii sunt mai auditivi 
– adică le place mai mult să asculte, preferă să vorbească, iar aţii sunt tactili – adică preferă să 
analizeze textul, subliniază pe cărţi şi caiete, preferă să ia multe notiţe. 

Cu toate acestea, majoritatea elevilor, au un stil de învăţare mixtă – adică o combinaţie a 
celor trei stiluri. Cel mai important lucru de reţinut este că orice stil de învăţare poate duce la 
învăţare de succes. Pentru informaţii suplimentare şi pentru a afla ce tip de elev eşti, foloseşte 
linkurile de mai jos. Fiecare elev / discipol trebuie să ia un test cu privire la el/ea şi stilul lui/ei 
de învăţare. O copie a rezultatelor trebuie să fie trimisă prin e-mail la instructor pentru referinţă. 
Vom încerca să ţinem cont (cât se poate) de stilul de învăţare al fiecărui individ. 

 
http://www.vark-learn.com/english/page.asp?p=advice (Aceasta are de asemenea un TEST 
în limba română) 
http://agelesslearner.com/assess/learningstyle.html (Acest test este simplu și concis) 
 

Sumar despre aceste TREI Stiluri de Învăţare: 
 
Dacă eşti un elev AUDITIV, preferi să asculţi prelegeri înregistrate audio. În felul acesta 
completezi acele ‘goluri’ în notiţe. Ascultă, ia notiţe şi revizuieşte lucrul acesta cât ai frecvent. 
Ocupă un loc în sală unde poţi auzi foarte bine. După ce ai citit ceva fă-ţi un sumar şi apoi recită-
l cu voce tare. 
 
Dacă eşti o persoană care învaţă VIZUAL, atunci uită-te bine la toate materialele de studiu. 
Foloseşte grafice, hărţi, diafilme, notiţe pe cartonaşe, ş.a.m.d. Practic[ vizualizarea sau 
imaginează-ţi cuvintele şi/sau conceptele în minte. Scrie totul pentru o revizuire vizuală 
frecventă şi rapidă. 
 
Dacă ești un student care învață TACTIL (prin atingere), urmăreşte cuvintele pe măsură ce le 
spui. Detaliile care trebuie învăţate trebuie să fie scrise şi repetate de mai multe ori. Ţine caietul 
la îndemână pentru acest scop şi ia multe notiţe. Luarea de notiţe şi păstrarea acestora este foarte 
importantă. Recapitulează totul în scris pentru o memorare mai uşoară. 
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