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STILUL DE ÎNVĂŢARE 
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STILUL DE ÎNVĂŢARE 

 oamenii învaţă diferit  

 unii oameni învaţă mai repede citind cărţi 

 prin imagini şi diagrame 

 unii oameni preferă să înveţe în grup 

  altor oameni le place să lucreze singuri. 
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Modelul stilului de invatare 

MODELUL V.A.K (vizual, auditiv, 
kinestezic) 

                                                
Stilul auditiv 

  

Caracteristici ale  

comportamentului de 
învăţare  

 

-învaţă din explicaţiile 

profesorului; 

 -verbalizează acţiunea 

întreprinsă pentru a învăţa; 

-este eficient în discuţiile de 

grup. 
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Stilul  

vizual 

 Este important să 
vadă textul scris; 

 Învaţă pe bază de 
ilustraţii,hărţi,ima 

gini,diagrame; 

 recitirea/rescrierea 
materialului sunt 

metodele de fixare 

Stiluri de învăţare 
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Stiluri de învăţare 

Stilul  

  tactil  

 
 

 Are  nevoie să se 

implice fizic în 

activitatea de învăţare; 

 Se exprimă folosind 

mişcarea mâinilor şi 

comunicarea 

nonverbală. 
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Stiluri de învăţare 

 

 

Stilul  

kinestezic  

 

 Învaţă din situaţiile în 

care poate să 

experimenteze; 

 Lipsa de activitate 

determină  agitaţie,fiind  

etichetat drept copil cu 

tulburări de 

comportament  
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Stilul de învăţare vizual: 

 Îşi amintesc ceea ce scriu şi citesc  

  Le plac prezentările şi proiectele vizuale  

  Îşi pot aminti foarte bine diagrame, titluri de 

capitole şi hărţi  

  Înţeleg cel mai bine informaţiile atunci când 

le văd  

 Sugeraţi elevilor strategii de vizualizare 



Bran   30.03.2012 8 

Stilul de învăţare auditiv prezintă 
următoarele puncte tari 

 Îşi amintesc ceea ce aud şi ceea ce se spune  

 Le plac discuţiile din clasă şi cele în grupuri 

mici  

 Îşi pot aminti foarte bine instrucţiunile, 

sarcinile verbale/orale  

  Înţeleg cel mai bine informaţiile când le aud  
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Stilul de învăţare tactil-kinestezic 

 Îşi amintesc ceea ce fac şi experienţele personale la 
care au participat cu mâinile şi întreg corpul (mişcări 
şi atingeri) . 

  Le place folosirea instrumentelor sau preferă lecţiile 
în care sunt implicaţi activ participarea la activităţi 
practice . 

  Îşi pot aminti foarte bine lucrurile pe care le-au făcut 
o dată, le-au exersat şi le-au aplicat în practică 
(memorie motrică) . 

 Au o bună coordonare motorie 
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Beneficiile identificării şi dezvoltării 
stilurilor de învăţare pentru copii 

 dezvoltarea autocunoaşterii  

  relevarea punctelor tari şi a punctelor slabe ale învăţării 

  eliminarea obstacolelor învăţării  

  îmbunătăţirea stimei de sine  

  prevenirea neînţelegerilor dintre copii-profesori şi părinţi 

  evidenţierea abilităţilor de învăţare  

  optimizarea învăţării prin adoptarea unui mod personal  

  obţinerea de note mai bune la şcoală  

  dezvoltarea unor relaţii pozitive cu cei din jur  

  scăderea problemelor de comportament 
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Beneficiile identificării şi dezvoltării 
stilurilor de învăţare pentru părinţi 

 înţelegerea nevoilor de învăţare ale copiilor 

 identificarea motivelor care generau eşecul 

şcolar  

 reconsiderarea barierelor în învăţare şi 

abordarea optimistă a întregului potenţial al 

copilului  
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Cadrul didactic trebuie să colaboreze 
şi să lucreze în echipă cu 

 

 toate cadrele didactice care desfasoare activitati cu elevii de la 
aceeasi clasa 

 cadre didactice care au experienta in proiectarea diferentiata a 
invatarii  

 cadre didactice care au beneficiat de stagii de pregatire 
suplimentara si au obtinut succese cu toti elevii  

 parintii elevilor pentru a gasi impreuna cele mai bune solutii si a 
deveni parteneri in oferirea sprijinului suplimentar pentru copii  

 mediatorul scolar  

 alti specialisti cu expertiza in domeniul educatie speciale atunci 
cand elevii au nevoi de sprijin specializat in invatare  


