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Unit 1. SubUnit 1.1: AUTOGESTIONAREA ȘI AUTO-DEZVOLTAREA 

AUTOGESTIONAREA ȘI AUTO-DEZVOLTAREA 

" Cunoașterea de sine este începutul autoperfecționării."  - Baltasar Gracián 

TimP: 1h 30 m 

De-a lungul Subunității 1, veți lucra la autogestionare ca punct de plecare pentru a 

îmbunătăți performanța profesională în orice tip de mediu de lucru: fie că este vorba 

de o configurație tradițională sau de un loc de muncă digital. 

Dar la ce ne referim mai exact prin un profesionist care posedă abilități de 

autogestionare? Acești profesioniști sunt auto-motivați (intrinseci) pentru a-și 

îmbunătăți continuu performanța, știind să-și gestioneze timpul într-un mod productiv 

și mereu interesați să se îmbunătățească prin învățare. 

Acest lucru implică o cunoaștere echilibrată și matură despre sine (a punctelor forte și 

a domeniilor de îmbunătățire), precum și voința și abilitățile de a-și dezvolta întregul 

potențial. 

Autogestionarea implică asumarea responsabilității pentru propria noastră realitate. 

Implică cunoașterea de sine și credința în sine, conștientizarea propriei noastre puteri. 

Viața noastră este condiționată de mulți factori, dar nu sunt determinate de ei! Aici stă 

libertatea noastră ca ființe umane. 

Principalele obiective ale autocunoașterii față de participanți sunt în principal două: 

Construirea pe cunoașterea de sine ca punct de plecare pentru dezvoltarea abilităților 

și competențelor, dezvoltarea autoeficacității pentru atingerea obiectivelor și 

învățarea modului de formulare a obiectivelor corect. 

Cunoașterea de sine este punctul de plecare pentru orice proces de dezvoltare 

personală și învățare, deoarece înseamnă a deveni conștient de cine suntem, ce puncte 

forte ne vor ajuta să realizăm ceea ce dorim și să recunoaștem care sunt domeniile 

noastre de îmbunătățire. De aceea, cunoașterea de sine, așa cum este construită pe baza 

conștiinței de sine, este direct legată de capacitatea de autogestionare, dar ... 
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Ce este autocunoașterea? 

În mod tradițional, cunoașterea de sine a fost definită în filosofie, disprețuind diferențele 

existente între filosofi, ca cunoaștere a propriilor senzații, gânduri, credințe și alte stări 

mentale. Într-adevăr, uneori se face referire la faptul de a ne descoperi eul adevărat. 

Până de curând, în cultura occidentală, nu era obișnuit să „privim înăuntru”; adică să ne 

cunoaștem însăși ființa, ceea ce vrem de la viață. Ne-am concentrat mai mult pe factorii 

externi: suntem mai interesați să știm despre ceilalți, astfel încât să-i putem conduce, motiva, 

etc. Cu toate acestea, devine tot mai frecvent să auzim despre CUNOAȘTERE DE SINE, 

deoarece fără acesta este aproape imposibil să crești, chiar dacă uneori creștem, foarte des 

reușim să o facem într-un mod neprevăzut sau într-un ritm mai lent. 

Cunoașterea de sine face parte din INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ, deoarece capacitatea de a 

ne identifica și gestiona propriile emoții și impactul acestora asupra modului în care ne 

stabilim relația cu noi înșine și cu ceilalți este, de asemenea, cheia dezvoltării de sine. Mediul 

de afaceri nu a fost străin de beneficiile inteligenței emoționale, chiar și Harvard Business 

School s-a referit la aceasta drept una dintre cele mai relevante idei ale deceniului în lumea 

afacerilor datorită impactului pe care gestionarea emoțiilor îl are direct asupra succesului 

lor. 

În acest sens, Daniel Goleman (1946, California), atât psihologie americană, cât și scriitor, a 

fost primul care a pus accentul pe termenul „inteligență emoțională”, ca set de abilități 

(autocontrol, entuziasm, empatie, perseverență sau abilitate) a se auto-motiva pe sine) cu 

impact direct asupra vieții noastre de zi cu zi. Dacă ne uităm la modelul lui Daniel Goleman, 

în cadrul inteligenței emoționale găsim două componente: intrapersonală și interpersonală. 

Mai întâi trebuie să lucrăm la partea „intra” pentru a putea trece la partea „inter”. În cadrul 

componentei intrapersonale, prima competență de dezvoltat este cunoașterea de sine. 

Când oamenii nu sunt siguri de atributele lor personale, valorile, credințele, emoțiile, ... va fi 

greu să dezvolți capacitatea de a-ți influența propriile rezultate și nici nu vor putea să 

înțeleagă sau să lucreze cu ceilalți. Cunoașterea de sine este înțelepciunea; conștientizarea 

cine suntem și cine și ce putem deveni (ca indivizi și ca profesioniști) este un element cheie 
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pentru dezvoltarea și succesul nostru profesional. 

Există multe instrumente pe care le putem folosi pentru a ne cunoaște mai bine pe noi 

înșine. Una dintre cele mai cunoscute și utilizate în afaceri este Analiza SWOT, care 

poate fi adaptată pentru a deveni SWOT PERSONAL. Acest lucru ne permite să analizăm 

situația noastră personală, analizând ce talente și active avem și recunoscând punctele 

noastre slabe (sau domeniile de dezvoltare). La fel de important este să fim conștienți 

de ceea ce se întâmplă în prezent în jurul nostru (situația economică și politică) care 

ne-ar putea ajuta sau împiedica să ne atingem obiectivele personale (adică 

oportunitățile și amenințările noastre). În mod ideal, ar trebui să contrastăm 

rezultatele unei astfel de analize cu modul în care ceilalți ne percep (imaginea noastră 

publică), pentru a vedea cât conținut se suprapune și cât nu (putem descoperi lucruri 

interesante despre noi înșine, de exemplu, unele lucruri pozitive din care suntem nu 

sunt conștienți, dar și unele domenii de dezvoltare cărora nu le-am dat prea multă 

importanță în trecut). 

Este posibil să găsiți diferite tipuri de matrice, dar aici vă oferim un șablon de bază pe 

care îl puteți utiliza pentru a vă dezvolta SWOT-UL PERSONAL: 

PUNCTE TARI OPORTUNITĂȚI 
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PUNCTE SLABE AMENINȚĂRI 

Acum întreabă-te: 

1. Cum pot face profit din punctele mele forte pentru a mă bucura de oportunități?

2. Cum pot face față posibilelor amenințări cu punctele mele forte personale?

3. Cum pot afecta punctele mele slabe noile oportunități?

4. Unele puncte slabe ale mele susțin noi amenințări? Cum pot face față?

ANALIZA SWOT PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

OPORTUNITĂȚI 

AMENINȚĂRO 

Care sunt beneficiile?  

Inteligența emoțională are diverse avantaje, dintre care unele sunt: 

- Îmbunătățirea cunoașterii de sine, îmbunătățirea bunăstării psihologice și a

echilibrului emoțional 
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- Controlul propriilor emoții și motivarea ta în toate situațiile prin identificarea

sentimentelor tale, fiind capabil să-ți asumi responsabilitatea propriilor răspunsuri și acțiuni 

- Îmbunătățirea productivității la lucru / învățare

- Reduce nivelul de stres și autosabogatul emoțional

- Ajută la gestionarea corectă a relațiilor dvs. sociale și vă crește abilitățile de

conducere, precum și capacitatea de a influența în ceilalți 

Cum să dezvolți autocunoașterea? 

Ori de câte ori vă propuneți o nouă provocare, ar trebui să efectuați o analiză SWOT 

personală pentru a defini punctul de plecare și planul de acțiune ulterior. Această analiză, pe 

plan intern (Puncte tari / puncte slabe), ar trebui împărțită în cunoștințe, experiență, 

abilități, atitudini, atribute ale personalității tale etc. 

Dacă aveți ocazia să susțineți un test pentru a vă îmbunătăți cunoașterea de sine (există 

multe pe piață și multe dintre ele cu validitate și fiabilitate dovedite), ar trebui să încercați 

unul dintre ele pentru a vă completa percepția de sine. 

Dacă le mai aveți, scoateți toate rapoartele de evaluare a performanței pe care le-ați furnizat 

angajatorilor actuali și anteriori. Acestea sunt, de asemenea, o sursă foarte bogată de 

autocunoaștere și vă permit să vedeți cum v-ați dezvoltat și ați crescut profesional de-a 

lungul timpului. 

Autocunoașterea în mediile de lucru / învățare 

Dezvoltarea autocunoașterii dvs. vă va ajuta să învățați, deoarece: 

● Evidențiază domeniile în care trebuie să vă îmbunătățiți, precum și arată punctele forte pe
care ar trebui să le îmbunătățiți, menținând în același timp o dezvoltare personală continuă.

● Cunoașterea punctelor forte pe care le puteți aduce în învățare vă va îmbunătăți motivația
de sine și dorința de a vă atinge obiectivele. Se aplică și formării VET cu deținuții, deoarece
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cunoașterea punctelor tale forte și a limitelor tale îți va spori sesiunile și le va îmbunătăți 
timpul de învățare. 

Autoeficacitate și proactivitate 

Ce este autoeficacitatea? 

Conceptul de autoeficacitate este legat de teoria cognitivă socială a lui Albert Bandura și de 

teoriile sale comportamentale. Bandura definește „autoeficacitatea” ca „credința în 

capacitățile cuiva de a organiza și executa cursul acțiunilor necesare pentru a gestiona 

situațiile prospective, producând niveluri desemnate de performanță care își exercită 

influența asupra evenimentelor care le afectează viața” (1994). 

De asemenea, îl putem defini ca fiind credința în propriul succes sau abilitatea de a face față 

situațiilor și de a atinge succesul. Desigur, încrederea pe care o avem în noi înșine ne 

influențează autoeficacitatea, la fel cum reușesc sau eșecurile din trecut, de asemenea, o 

influențează, în special „interpretarea” pe care o dăm acelor succese și eșecuri. Inteligența 

emoțională joacă, de asemenea, un rol important atunci când discutăm despre auto-

eficacitatea noastră. 

Autoeficacitatea noastră are un impact foarte mare asupra rezultatelor obținute. Așteptarea 

autoeficacității este: „dacă cred că pot sau simt că pot realiza ceva, nivelul meu de efort și 

perseverența mea, atunci când vine vorba de realizarea acestuia, vor fi mai mari și, prin 

urmare, crește posibilitatea de realizare a acestuia”. De asemenea, funcționează invers: 

„Dacă cred că nu pot sau dacă simt că nu pot realiza ceva, din cauza fricii sau a unei amintiri 

a unei experiențe anterioare în care nu am reușit, capacitatea mea de persistență sau 

perseverență pentru a atinge obiectivul se diminuează și, ca atare, probabilitatea de a o 

obține este, de asemenea, redusă. ” Credința în sine contează, mai ales atunci când se 

confruntă cu noi provocări (deoarece învățarea abilităților de codare poate fi pentru 

majoritatea deținuților), deoarece determină modul în care gândim despre noi înșine, așa că 

rețineți următoarele sfaturi despre cum să lucrați la autoeficacitate. 
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Aici putem indica câteva beneficii ale autoeficacității în auto-dezvoltare: 

- Deoarece autoeficacitatea este legată

de încrederea în sine, atunci când vă

demonstrați eficacitatea, încrederea

în sine crește, dar vă îmbunătățește și

angajamentul cu sarcinile pe care

trebuie să le îndepliniți și cu timpul

de învățare. Rata dvs. de realizare va

crește.

- Îmbunătățește abilitățile de

organizare, ceea ce este util și la gestionarea timpului.

- În urma beneficiilor autocunoașterii, autoeficacitatea îmbunătățește sănătatea

mintală și reduce nivelul de stres atunci când se confruntă cu noi probleme și

provocări.
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Și...ce înseamnă “proactivitate”?  

A fi proactiv se referă la o persoană care preia controlul asupra vieții sale; cineva care ia 

inițiativa și ia decizii în ceea ce privește dezvoltarea sa și calea pe care alege să o ia în viață. 

O atitudine proactivă ne împuternicește, ne deschide un număr infinit de posibilități, ne face 

să ne simțim competenți și „puternici”. Oamenii proactivi se simt în control și se simt 

responsabili pentru propria lor viață, iau inițiativa pentru a-și transforma obiectivele în 

realitate și, în consecință, așteaptă succesul. 

Contrar acestui fapt, a fi reactiv se referă la atitudinea unei persoane care nu consideră că 

are controlul asupra vieții sale; o persoană care găsește scuze pentru a nu face ceea ce ar 

trebui să facă. Aceste tipuri se prezintă adesea ca „victime” și tind să se simtă neputincioși, 

neajutorați, incompetenți și nu par să aibă niciodată oportunitățile pe care oamenii proactivi 

par să le găsească întotdeauna. 

Autoeficacitatea și proactivitatea au nevoie de auto-motivație și entuziasm pentru a atinge 

obiectivele și a îndeplini sarcinile zilnice, ceea ce este absolut esențial atunci când lucrezi 

independent. 

Cum să lucăm asupra autoeficacității și a proactivității? 

Faceți o listă a realizărilor dvs. personale și detaliați ce v-a ajutat să le realizați. Acest 

exercițiu vă va ajuta să vă motivați și să mergeți mai departe.  

➢ Înconjoară-te de oameni care te împuternicesc, care cred în tine, de ex. persoane optimiste

și proactive care te infectează cu spiritul lor de auto-îmbunătățire și încredere în sine. 

➢ Verifică-ți emoțiile, deoarece acestea îți vor determina în mare măsură abilitatea de a

începe și, în cele din urmă, de a-ți atinge obiectivul pe care ți l-ai propus. faceți-vă timp 

pentru a intra mai departe în inteligența emoțională (consultați secțiunea anterioară). 

➢ Învață din fiecare greșeală și eșec.

➢ Sărbătoriți fiecare realizare. Acest lucru vă va ajuta să vă dezvoltați stima de sine de care
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aveți nevoie pentru a vă dezvolta autoeficacitatea. 

➢ Atunci când vă confruntați cu o situație dificilă sau cu un obiectiv pe care doriți să îl

atingeți, reflectați la ceea ce puteți face și la ce și cum puteți influența. Apoi, gândiți-vă ce 

active aveți pentru a rezolva acea situație sau pentru a realiza ceea ce ați propus. Nu uitați 

să vă gândiți și la ceea ce vă lipsește și la ce puteți face pentru a depăși acest lucru. 

Autoeficacitatea și proactivitatea în telemuncă și studio individual 

● Încurajează comunicarea eficientă și relațiile de lucru bune cu ceilalți, chiar dacă acest

lucru se realizează printr-un mediu digital, mai degrabă decât față în față. Totul funcționează 

mai bine atunci când angajații interacționează bine împreună. 

● Ne ajută să lucrăm independent și productiv, ceea ce este, desigur, esențial pentru

telelucrare. 

● Ne permit să ne evaluăm obiectiv credințele.

● Ne ajută să avem o viziune constructivă asupra greșelilor și eșecurilor noastre,

concentrându-ne pe învățarea pe care o oferă. 

● Sunt două dintre competențele cele mai apreciate de companii, deoarece implică faptul că

angajatul nu se limitează doar la îndeplinirea sarcinilor atribuite, ci îi permite și angajatului 

să manifeste inițiativă și interes. Profesioniștii proactivi fac întotdeauna eforturile 

suplimentare și adaugă valoare la fiecare oportunitate. 

● Planurile de acțiune sunt finalizate mai repede din cauza atenției angajaților. Aceasta

deoarece autoeficacitatea și proactivitatea facilitează transformarea ideilor în acțiuni. 

● Încurajează gândirea generativă, căutând întotdeauna diferite opțiuni pentru problemele

de zi cu zi. 

Stabilește Obiective 

Stabilirea obiectivelor este strâns legată de autogestionare și orientarea către obiective, 



Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. Această 
publicație reflectă doar opiniile autorului, iar Agenția Națională Spaniolă Erasmus + și Comisia Europeană nu pot fi considerate 

responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi făcută informațiilor conținute în aceasta. 

13 

deoarece implică o tendință de a obține în mod constant rezultatele dorite, menținând în 

același timp niveluri ridicate de performanță și calitate. De asemenea, implică dorința de a 

realiza în mod consecvent „cele mai bune rezultate personale”, îmbunătățind întotdeauna 

performanțele anterioare. 

Fără obiective, este dificil să concepeți o strategie și un plan de acțiune adecvate pentru a 

realiza ceea ce aveți nevoie. Un scop sau obiectiv bun trebuie să treacă mai multe filtre în 

definiția sa; printre acestea, una dintre cele mai importante este tehnica SMART (o metodă 

larg cunoscută de stabilire a obiectivelor). Atunci când îți faci obiective / obiective „SMART”, 

crește posibilitatea de a le atinge.   
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S → SPECIFIC: un obiectiv trebuie să fie detaliat, asigurându-se că nu este deschis către alte 

interpretări. Trebuie evitată ambiguitatea. Un obiectiv ar trebui să fie clar și specific. Ce doriți 

de fapt să realizați? 

M → MĂSURABIL: un obiectiv trebuie să fie clar măsurabil. Dacă nu, va fi imposibil să aflăm 

dacă ați realizat-o .. Cum veți ști când ați ajuns la ea? Cum veți urmări și evalua când ajungeți 

la el? 

A → AMBITIOS: un obiectiv trebuie să fie oarecum ambițios. Trebuie să fie semnificativ și 

relevant pentru viața ta. Cum va adăuga acest obiectiv ceva în viața ta? Necesită schimbări în 

viața de zi cu zi? 

R → REALISTIC: un obiectiv trebuie să fie întotdeauna realizabil, chiar dacă este ambițios și 

dificil. Ai resursele necesare pentru a o atinge? S-a realizat vreodată? 

T → TIME BOUND: un obiectiv trebuie definit în timp. Ce intenționați să atingeți? La ce dată? 

În unele cazuri, dacă obiectivul este considerat un obiectiv pe termen lung și are multe 

sarcini asociate acestuia, poate fi adecvat să îl împărțim în obiective mai mici sau micro-

obiective. Acest lucru vă va permite să faceți unele progrese, deși încet, astfel încât să puteți 

sărbători succesele realizării etapelor importante pe parcurs și, astfel, să vă creșteți 

sentimentul de autoeficacitate. 

În cele din urmă, este important ca obiectivul să fie notat. Dacă îl exprimăm concis într-o 

formă rezumată și îl împărtășim cu alții, nivelul nostru de angajament în realizarea acestuia 

va crește. 

Cum să iți stabilești scopuri? 

Nu uitați că obiectivele dvs. ar trebui să se potrivească propriilor circumstanțe, ceea ce 

înseamnă: timp și resurse disponibile și așteptări realiste cu privire la îmbunătățirea carierei 

/ învățării. 

Ori de câte ori vă propuneți o provocare, folosiți întotdeauna tehnica SMART pentru a vă 

defini obiectivele. Dacă obiectivul este pe termen lung, stabiliți micro-obiective care să vă 

permită să progresați și să vă îmbunătățiți sentimentul de autoeficacitate. Discutați cu 

cursanții despre obiectivele și speranțele lor cu privire la formarea de codificare pentru a-i 
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ajuta să își stabilească obiectivele SMART. 

Scrieți ținta undeva unde o puteți vedea în mod regulat, astfel încât să puteți rămâne 

concentrat și să urmăriți cât de aproape sunteți de realizare. Dacă este posibil, comunicați-

le altora. Acest lucru vă ajută să perseverați și să vă mențineți angajamentul de a-l atinge. 

Pregătiți un rotafoliu sau un panou, dacă este posibil, pentru a scrie obiective comune între 

deținuții care învață, astfel încât să poată continua să fie motivați vizualizându-i în timpul 

sesiunilor. 

Urmăriți următorul videoclip pentru a afla mai multe despre importanța stabilirii 

obiectivelor corecte: Why the secret to success is setting the right goals, TEDTalk x John 

Doerr  (11:51min)  

Cum să iți stabilești scopuri? 

● Nu putem atinge decât obiectivele pe care ni le-am propus, pentru că atunci când stabilim

obiectivul, stabilim cursul. 

● Având un obiectiv clar, este ușor pentru creierul nostru să-i ofere întregul său potențial;

adică ne concentrăm pe ceea ce vrem să realizăm. 

● Ne ajută să decidem planurile de acțiune, să analizăm rezultatele obținute și să ne evaluăm

dezvoltarea / succesul în orice încercăm să obținem. 

● Ne crește productivitatea, deoarece ne concentrăm asupra a ceea ce trebuie să facem.

Videoclipuri similare în engleză: 

Daniel Goleman Introduces Emotional Intelligence | Big Think (5:31min) 

Strategies To Become More Emotional Intelligent (David Goleman, 10:31min) 

Why the secret to success is setting the right goals, TEDTalk x John Doerr  (11:51min) 

Videoclipuri similare în spaniolă: 

¿Cómo conocerte a ti mismo? Ejercicio de Autoconocimiento  

Nathalie Detry. Inteligencia emocional y autoconocimiento  

DAFO PERSONAL: ¿Qué es y cómo se hace?  

¿Cómo trazar metas y sueños? - Principio de éxito (SMART GOALS) 

https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I
https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I
https://www.youtube.com/watch?v=Y7m9eNoB3NU
https://www.youtube.com/watch?v=pt74vK9pgIA
https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I
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Videoclipuri similare în portugheză:  

Qual é o sentido da vida? História do Girassol - 🌻 

Como conhecer a si mesmo - Identidade e Autoconhecimento  

Passos para o AUTOCONHOCIMENTO - SejaUmaPessoaMelhor 

Inteligencia Emocional  

https://www.youtube.com/watch?v=pJdUJmSqDGE
https://www.youtube.com/watch?v=oIOsPdO85CA
https://www.youtube.com/watch?v=bEvP4PvCzS0
https://www.youtube.com/watch?v=xrQl9D2jVw4
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ACTIVITĂȚI PROPUSE DE AUTOGESTIONARE ȘI DE AUTO-DEZVOLTARE

E RÂNDUL TĂU! 

Activitatea 1. 

Proiectați-vă propria analiză SWOT personală (puteți utiliza șablonul de mai sus). 

Concentrați-vă pe propriile puncte forte și oportunități, dar acordați atenție și debilităților 

și amenințărilor cu care vă puteți confrunta în carieră / învățare. Când pregătiți deținuții, 

propuneți auto-reflectare, astfel încât fiecare dintre ei să se poată gândi la atributele și 

bunurile lor, puteți folosi o matrice adecvată pentru a scrie sau pur și simplu propuneți să 

discutați cu voce tare. Întrebați-vă: 

- La ce mă pricep? Pe ce vreau să mă concentrez? La ce abilități mă pricep? Reflectă

asupra punctelor tale forte.

- Ce trebuie să îmbunătățesc? Ce pot învăța? Reflectă asupra punctelor slabe.

- Este această formare profesională o oportunitate pentru mine? Ce pot face pentru a

profita de această situație? Cum pot obține profit? Reflectă asupra oportunităților

tale.

- Cu ce obstacol pot să mă confrunt? Ma opreste ceva? Reflectă asupra amenințărilor

tale.

Activitatea 2. 

Gândiți-vă la propriile abilități și experiențe atunci când vă confruntați cu situații noi / 

dificile. Cum ai reacționat la ele? Concentrați-vă asupra emoțiilor dvs. și a instrumentelor pe 

care le-ați găsit utile pentru a obține succesul în trecut. Fii atent la dificultățile pe care le-ai 

găsit de-a lungul călătoriei, ce poți învăța de la ele? Cum te poți îmbunătăți data viitoare? 

Când pregătiți deținuții, propuneți situații de auto-reflectare, astfel încât fiecare deținut să 

se poată gândi la propriile abilități și să discute despre posibile îmbunătățiri. Puteți propune 

o discuție pentru a reflecta despre proactivitatea lor, cum ar fi: modul în care s-au confruntat

cu concedierea, trecerea peste o inimă, pierderea a ceva valoros pentru ei, confruntarea cu 

un interviu de angajare, ... 
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Activitatea 3. 

De ce nu începeți să vă stabiliți propriile obiective? Luați-vă timp pentru a vă gândi care sunt 

obiectivele dvs. în cadrul programului de formare Coding OUT. Asigurați-vă că obiectivele 

dvs. sunt SMART. 

Colaborați cu deținuții dvs. pentru a-i ajuta să își stabilească obiectivele. Puteți crea un 

„Jurnal de stabilire a obiectivelor” cu toate acestea, dedicând câteva minute la începutul 

fiecărei lecții pentru a stabili obiectivele lecției. Scrieți-le și așezați foaia de hârtie într-un loc 

vizibil, astfel încât toți să o poată vizualiza în timpul sesiunii. Puteți dezvolta această 

activitate săptămânal sau lunar. 

Rugați-i să fixeze și unele obiective personale (legate sau nu de programul de formare Coding 

OUT) și dedicați câteva minute pe săptămână pentru a vă aminti obiectivele fiecăruia, astfel 

încât deținuții să-i poată aminti și, încet, să se angajeze să le atingă. 
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Unit 2. SubUnit 2.2: Managementul timpului și învățarea online 

“Productivitatea nu este un accident. Este întotdeauna rezultatul unui angajament față de 

excelență, planificare inteligentă și efort concentrat.” - Paul J. Meyer 

Timp: 01:30m 

Deoarece prima unitate a acestui curs se referă la abilitățile de auto-management și auto-

dezvoltare pentru a îmbunătăți e-learning-ul, această subunitate se concentrează pe 

predarea formatorilor și a cadrelor didactice despre cum să-și gestioneze timpul și cum să-

și îmbunătățească abilitățile de învățare online. , astfel încât să poată îmbunătăți învățarea 

deținuților ulterior. Volumul de lucru al acestei subunități 2 este estimat în aproximativ 90 

de minute, care va include: citirea conținutului furnizat, resurse online (videoclipuri, lectură 

suplimentară, ...) și rezolvarea unor întrebări autoreflective propuse de-a lungul următorului 

document. 

● Fiți conștienți de modul de utilizare a timpului și dezvoltarea abilităților de gestionare a

timpului. 

● Enumerați strategiile pentru gestionarea eficientă a timpului.

● Proiectați un program de timp pentru a vă ajuta să organizați învățarea online.

● Să demonstreze abilitatea de a organiza, prioritiza și gestiona timpul de studiu.

● Știți ce concepte și instrumente îmbunătățesc productivitatea personală.

● Identificați diferite stiluri de învățare și propriile caracteristici și pe cel care vi se

potrivește cel mai mult. 

● Diferența dintre diferitele tipuri de obiective de învățare și definiți-vă propriile.

● Învățați abilităților de gestionare a timpului altora, în calitate de deținuți care învață.

● Prioritizați resursele de învățare online și sporiți autonomia dvs. de învățare.

● Îmbunătățiți abilitățile de învățare ale deținuților și ajutați-i să își creeze propria agendă

de învățare și să își identifice obiectivele de învățare. 
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Managementul timpului 

Ce este managementul timpului?  

Managementul timpului se bazează pe preluarea controlului timpului real necesar pentru 

îndeplinirea zilnică a oricărei sarcini specifice, este capacitatea de a prelua controlul și de a 

planifica utilizarea timpului tău. Deci, se bazează pe timpul petrecut acolo unde este necesar 

și când este necesar, adică făcând lucrurile corecte la momentul potrivit. Deoarece timpul 

este un atu limitat, gestionarea corectă a timpului nostru ne ajută să ne îmbunătățim 

productivitatea și eficacitatea, alocându-vă timpul în care are impactul principal, ca fiind 

capabil să vă atingeți mai bine obiectivele. Acesta este obiectivul principal al acestei 

subunități 2. 

Ce  presupune managementul timpului? 

● Fiind conștienți de timpul limitat pe care ne putem baza.

● Gestionarea timpului nostru pentru a ne îmbunătăți competitivitatea, productivitatea

și eficiența.

● Stabilirea obiectivelor.

● Prioritizarea sarcinilor noastre.

● Luarea deciziilor: ce să facem, ce să nu facem, cum să facem lucrurile mai bine, ce să

analizăm și să revizuim, ...

Dezvoltarea abilităților de gestionare a timpului este fundamentală pentru a fi cât mai 
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eficient posibil, nu contează dacă vorbim de învățare online, de lucru, de organizare a 

sarcinilor acasă sau de bucurarea unui timp liber. Managementul timpului ne ajută să fim 

mai productivi în munca noastră și în formarea și învățarea noastră, făcând oamenii capabili 

să fie conștienți de timpul de care au nevoie pentru a îndeplini în mod corespunzător orice 

sarcină și ajutându-i să își organizeze mai bine timpul. 

Urmăriți acest videoclip: The philosophy of Time Management TED Talk by Brad Aeon 

(12:07 min)  

Ca o chestiune de materie, gestionarea timpului favorizează un efect multiplicativ, întrucât 

tu și cursanții tăi îți vei dezvolta sarcinile în mai puțin timp, dar totuși îți vei atinge 

obiectivele, ceea ce duce la mai multe avantaje. 

Care sunt principalele beneficii ale gestionării timpului? 

Unele dintre ele sunt următoarele: 

1. Oferiți o calitate mai bună a muncii și a învățării, ceea ce va activa mai multe

oportunități de învățare și o carieră în creștere.

2. Să te poți bucura de mai mult timp liber pe măsură ce poți realiza mai multe în

intervalul de timp stipulat.

3. Este util să reduceți nivelurile de stres și copleșire legate de realizarea activităților și

vă ajută pe dvs. și cursanții să vă concentrați.

4. Gestionarea timpului reduce risipa de timp și efort.

5. Îmbunătățește încrederea în sine dovedindu-ți capacitatea de a-ți îndeplini sarcinile,

de a-ți atinge obiectivele și de a te bucura de timpul tău, dar îmbunătățește și

abilitățile de auto-disciplină și organizare, care sunt abilități valoroase care te vor

ajuta în alte aspecte ale vieții tale de zi cu zi.

Tipuri de managementul timpului 

Veți găsi aici câteva stiluri diferite de gestionare a timpului, există la fel de multe stiluri ca 

individuale, dar vă propunem cele mai comune. Este important să vă identificați propriul stil 

https://www.youtube.com/watch?v=WXBA4eWskrc
https://www.youtube.com/watch?v=WXBA4eWskrc
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de învățare, așa că nu ezitați să căutați informații suplimentare. Poate puteți încerca diferite 

stiluri până când veți afla care este cel mai potrivit stilului dvs. de viață. 

Stilul de gestionare a timpului Hopper – aceste persoane își apreciază timpul pe baza 

sarcinilor lor, deoarece le place să rămână ocupați și să schimbe activitățile toată ziua. 

Hoppers își va îmbunătăți abilitățile de gestionare a timpului evitând distragerea atenției în 

timpul fiecărei sarcini specifice, în loc să gestioneze mai multe sarcini în același timp. 

Deoarece această personalitate este obișnuită să se implice în diverse activități în același 

timp, să nu le finalizeze prin întreruperea dezvoltării sale pentru a începe una, cronometrele 

trebuie să fie de ajutor, precum și să încerce să identifice sursa distragerilor lor. 

Stilul de gestionare a timpului Hyper Focus - acest tip de personalitate se caracterizează 

prin faptul că este atât de concentrat pe detalii încât nu pot termina o singură activitate până 

când nu este perfect realizată, sunt profund implicați în sarcină și își pierd eficacitatea. Este 

important pentru ei să planifice strategii care să-i ajute să treacă de la o sarcină la alta, poate 

fi de asemenea util pentru ei să planifice diferite faze ale fiecărui proiect și să își planifice 

sarcinile zilnic (poate, de asemenea, să stabilească memento-uri). Acest stil de gestionare a 

timpului este, de asemenea, cunoscut sub numele de management de precizie. 

Stilul de gestionare a timpului Big Picture - unii oameni sunt obișnuiți să se concentreze 

pe marea idee, gândindu-se repede la ceea ce urmează și se pierd în detalii, ignorând micile 

piese necesare succesului în timp ce imaginează strategii mari. Acești cursanți ar trebui să 

își concentreze gestionarea timpului în planificatorii zilnici / săptămânali și să ia notă cu 

atenție de toate sarcinile și detaliile care trebuie îndeplinite pentru fiecare sarcină, astfel 

încât să le poată îndeplini în mod corespunzător înainte de a trece la următoarea activitate. 

Stilul de gestionare a timpului Perfectionist Plus - destul de similar cu stilul de gestionare 

a timpului hiper focus și opus celui de imagine de ansamblu. Această personalitate se implică 

cu adevărat în detalii datorită standardelor personale ridicate și autoexigenței. Aceasta 

înseamnă, de asemenea, să petreceți o cantitate uriașă de timp pe lucruri care nu sunt atât 

de importante pentru obiectivele lor, ceea ce reprezintă o risipă de resurse și energie. Pentru 

ei, este important să învețe cum să acorde prioritate sarcinilor pentru a-și aloca mai bine 

timpul, învățarea cu activități nu este chiar atât de importantă pentru ei. În ceea ce privește 



Coding in prison as a valuable outside tool for employment” (Coding-Out) Project, 2018-1-ES01-KA204-050720. Această 
publicație reflectă doar opiniile autorului, iar Agenția Națională Spaniolă Erasmus + și Comisia Europeană nu pot fi considerate 

responsabile pentru orice utilizare care ar putea fi făcută informațiilor conținute în aceasta. 

23 

managerii de timp cu focalizare mare, planificarea sarcinilor zilnice / săptămânale / lunare 

ar trebui să fie cu adevărat utilă, astfel încât aceștia să se poată concentra pe imaginea de 

ansamblu și să țină pasul cu învățarea. 

Stilul de gestionare a timpului Impulsiv - acest stil echilibrează spontaneitatea cu lipsa de 

planificare. Acest tip de oameni se bucură să sară în activitate fără să acorde atenție 

termenelor limită sau priorităților, astfel încât să se poată pierde în învățare. Deoarece le 

lipsește programarea timpului, intrarea în planificatorii de timp și prioritizarea sarcinilor 

este primul pas pentru succes. Ar fi util ca cursanții impulsivi să se oprească, să analizeze 

imaginea de ansamblu a obiectivelor lor, pentru a lua decizii mai bune și a se concentra. Ei 

sunt, de asemenea, cunoscuți ca manageri ocazionali sau improvizatori, deoarece așteaptă 

frecvent până în ultimul moment pentru a îndeplini sarcini, deși sunt gânditori rapidi, le 

lipsește autodisciplina, astfel încât să se ocupe de termene este dificil pentru ei. Stabilirea 

unui plan și programarea timpului lor vor fi de ajutor dacă sunt improvizatori, dar rețineți 

că trebuie să se țină cu adevărat de el. Cronologiile, cronometrele sau alarmele vor fi și 

instrumente utile pentru a le menține pe drumul cel bun și a le reaminti cât de mult timp au 

cu adevărat pentru a realiza fiecare activitate. 

Stilul de gestionare a timpului Cliff Hanger - dacă cineva crede că lucrează / studiază mai 

bine sub presiune, atunci este un cliffhanger. Acest stil este, de asemenea, cunoscut sub 

numele de oală sub presiune sau gestionare a crizelor, deoarece este posibil să aibă nevoie 

de un termen limită pentru a se concentra asupra sarcinii, ei fac întotdeauna lucrurile în 

ultimul moment. Acest stil de gestionare a timpului poate produce niveluri ridicate de stres 

și distrageri, ceea ce duce la niveluri ridicate de frustrare atunci când nu au timp să 

îndeplinească sarcinile în mod corespunzător din cauza lipsei de planificare. Persoana care 

are acest stil, trebuie să fie conștientă de timp și să o monitorizeze pentru a ști cât timp are 

nevoie pentru a îndeplini fiecare dintre sarcini. Aceștia vor beneficia de date programate mai 

devreme pentru cele mai importante sarcini și trebuie să se asigure că planifică unele 

obiective pe care le pot îndeplini în fiecare zi pentru a le menține motivați. Mementourile 

vizuale și instrumentele de programare a blocării timpului vor fi cele mai bune arme pentru 

a reduce stresul. 

Sursa: 6 time management styles and personalities 

https://sanespaces.com/2015/09/6timetypes/
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Dacă doriți să aflați mai multe despre diferite tipuri de stiluri de gestionare a timpului, vă 

propunem câteva LECTURI SUPLIMENTARE: Identify your time management style si 

Increase your productivity by knowing your time management style.  

Stiluri care trebuie evitate: dacă vă identificați ca un manager de timp casual sau un cuier de 

stâncă, încercați să evoluați zi de zi din acest punct către poziții mai bune, ca stil de gestionare 

a timpului de echilibrare sau poate, pasărea timpurie. Abilitățile dvs. de gestionare a timpului 

se vor îmbunătăți atâta timp cât vă concentrați. Dacă vă identificați cursanții ca fiind manageri 

casual sau de umeraș de stâncă, încercați să le oferiți instrumentele potrivite pentru a-și 

îmbunătăți abilitățile de gestionare a timpului. 

Cum să îți gestionezi timpul 

Există câteva sfaturi interesante pe care le puteți folosi în timpul organizării timpului de 

învățare online, care sunt: 

● FĂ UN PLAN: pregătiți-vă propriul calendar de studiu și asigurați-vă că includeți

toate datele prelegerilor, termenele limită, sarcinile / examenele ... Dacă este posibil,

configurați notificări, astfel încât să nu pierdeți niciun eveniment / sesiune de

prelegere. Planificarea vă asigură că munca dvs. va fi realizată în mod regulat și

întotdeauna la timp. Stabiliți-vă obiectivele și, în cadrul unui plan, creați o listă de

sarcini și stabiliți prioritățile sarcinilor și termenelor. Pentru a face mai ușor, Alan

Lakein a propus să împartă sarcinile în altele mai mici, astfel încât îndeplinirea lor

ar fi mai ușoară și mai rapidă și vă veți simți motivat după terminarea fiecărei piese

ale unei activități majore. Puteți obține informații suplimentare despre metoda sa

„Swiss Cheese” de gestionare a timpului, făcând clic pe următorul link: The Swiss

cheese Method.

You can make plans weekly or monthly, even daily. You can mix all these 

methods to set out your personal goals in short, medium and long-term time. 

● CREAZĂ-ȚI UN LOC PENTRU STUDIU: proiectarea și amenajarea propriei zone de

https://courses.lumenlearning.com/waymaker-collegesuccess/chapter/text-identify-your-time-management-style/
https://www.theworkathomewoman.com/5-time-management-styles/
https://shelwriting.com/2017/03/01/the-swiss-cheese-method-i-love-me-some-melted-cheese/
https://shelwriting.com/2017/03/01/the-swiss-cheese-method-i-love-me-some-melted-cheese/
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studiu vă va ajuta să stabiliți o rutină. Pregătește-ți un spațiu de lucru pentru tine 

acasă (încearcă să nu-l așezi în camera ta, deoarece creierul tău ar identifica acest 

spațiu ca un loc pentru deconectare și poți modifica acea percepție transformându-

l într-un spațiu de lucru, mai legat de sentimentele de stres) . În cazul deținuților, 

încurajați-i să se simtă confortabil în spațiile lor de învățare, încercați să profitați la 

maximum! 10 tips for creating your ideal study space  

● CREAZĂ-ȚI O RUTINĂ: dorind să vă stabiliți într-o rutină, să stabiliți orele specifice

pentru timpul dvs. de învățare și, când este posibil, să configurați alarme sau

notificări pentru a vă asigura că nu vă lipsește timpul de studiu. Fiți conștienți de

importanța proiectării agendei pe baza propriilor experiențe anterioare. Fiecare

persoană are propriul său bioritm, deci este posibil să știți deja care sunt momentele

cele mai bune pentru a vă dezvolta fiecare sarcină (de exemplu, obișnuiți să fiți mai

concentrat în timpul dimineții, așa că în acest caz vă veți programa învățarea în

primele ore a zilei). Atașarea la o rutină poate fi mai ușoară pentru deținuții care

învață, deoarece timpul lor de studiu poate fi programat anterior.

Unele instrumente care vă pot ajuta să construiți o rutină: TO-DO Microsoft, Evernote, Do it 

mâine, Toodledo, Todolist, Freedom, calendar Outlook, calendar Google,... 

● FII FLEXIBIL și GESTIONEAZĂ ÎNTRERUPERILE: ar fi util să vă planificați și timp

liber în cazul în care trebuie să rezolvați alte probleme neașteptate sau chiar pentru

distrageri, astfel încât să nu vă grăbiți să vă îndepliniți principalele sarcini. În plus,

timpul liber este necesar, întrucât toată lumea are nevoie de timp pentru relaxare și

relaxare. Când vă instruiți deținuții, vă puteți propune să luați cinci minute când este

necesar în timpul sesiunilor, permițându-le să se deconecteze, deoarece învățarea

poate fi uneori dificilă.

● MONITORIZEAZA PROGRESUL ZILNIC: deși timpul dvs. de studiu nu are loc într-o

sală de clasă, prezentarea zilnică a cursurilor online vă va ușura studiul, dar vă va

susține progresul și vă va arăta dedicația pentru învățare. Încurajați-vă și pe

cursanți să țină pasul cu progresul studiului! Profitați din plin de timpul dvs.?

https://www.ameritech.edu/blog/tips-make-environment-best-study-space/
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● EVITĂ DISTRAGERILE: fii atent pentru a evita toate tipurile de distrageri (muzică,

social media, apeluri telefonice, TV, ...) care îți pot încetini învățarea. Rețineți acest

lucru atunci când vă proiectați zonele de studiu și când vă pregătiți și cursanții.

Încercați să nu faceți mai multe sarcini, deoarece concentrarea pe fiecare activitate

la un moment dat vă poate ajuta să le finalizați într-un timp mai scurt. Trebuie să

rețineți că este important să oferiți cursanților dvs. timp pentru a se concentra

asupra învățării lor, mai ales atunci când învățarea este nouă pentru ei, așa cum ar

putea fi abilitățile de codare.

După cum se spune de-a lungul acestui document, puteți utiliza un planificator zilnic, 

săptămânal sau lunar pentru a vă menține organizat. Selectați stilul care vi se potrivește cel 

mai mult. vă propunem un planificator săptămânal creat special pentru această SubUnitate 

2. 

Vă recomandăm să începeți săptămânile cu luni, dar depinde de dvs. Dacă doriți să creați un 
planificator lunar utilizând șablonul anterior, trebuie doar să puneți împreună patru dintre ele.

CE SĂ EVIȚI ÎN MANAGEMENTUL TIMPUL: 

Nu amâna, profită de timpul tău! 

Prioritizează activitățile care nu adaugă nici o valoare pentru tine sau scopurile 

tale. Luați-vă timp pentru a vă clasifica sarcinile și îndatoririle. 

Neacordarea atenției la importanța specifică a fiecărei sarcini. 

Nu acționați pe baza impulsurilor și încercați să gândiți cât mai logic posibil. 

Nu vă lăsați copleșiți și programați câteva momente de deconectare de-a lungul 

zilei (se întâmplă că, uneori, a fi productiv toată ziua este contraindicat pentru 

bunăstarea dvs.). De asemenea, trebuie să vă asigurați suficient timp de somn. 
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Productivitatea 

În publicațiile sale, Stephen Covey a popularizat matricea priorităților create de generalul 

Eisenhower în timpul celui de-al doilea război mondial pentru a-și organiza soldații. Așa a 

fost simplitatea și utilitatea sa, încât astăzi este încă un instrument de bază pe care îl putem 

aplica abilităților noastre organizaționale și productivității personale. 

Pentru a o putea folosi trebuie să reflectăm și să analizăm importanța și urgența fiecărei 

sarcini și apoi să decidem relația dintre efort și timp pe care trebuie să îl aplicăm în fiecare 

caz. 

➢ IMPORTANT: Ceea ce contribuie la obținerea rezultatelor (personale sau

profesionale). 

➢ URGENT: Ceea ce necesită atenție imediată, indiferent dacă este de fapt important

sau nu. 

Combinația de urgență și importanță determină ce trebuie să facem cu fiecare sarcină: 

● Foarte URGENT și foarte IMPORTANT: Sarcinile cu această „etichetă” sunt
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importante pentru atingerea obiectivelor noastre și, de asemenea, riscăm dacă nu le 

îndeplinim la timp. De aici, graba, poverile ... Ne simțim ca „pompieri”, pentru că 

„stingem constant focurile”. Aceste sarcini sunt esențiale.  

● Foarte URGENT și puțin IMPORTANT: Acestea sunt sarcinile care ne înșeală,

deoarece de foarte multe ori implică satisfacerea nevoilor și așteptărilor celorlalți. De

obicei, începem aceste sarcini când le-am terminat pe cele esențiale, pentru că

suntem deja legați emoțional de presiune. Cu toate acestea, modul ideal de a face față

acestor sarcini ar fi să ne oprim și să ne gândim la ce este important și la ce putem

face din timp, astfel încât acestea să nu devină un alt foc de stins!

● Foarte IMPORTANCE și puțin URGENT: Acestea sunt sarcinile importante pentru

atingerea obiectivelor, dar nu trebuie să fie realizate imediat. Dacă lucrăm la aceste

sarcini puțin în fiecare zi, putem evita stresul inutil și vom simți că avem lucruri sub

control.

● Puțin URGENT și puțin IMPORTANT: Acestea sunt practic o pierdere de timp. Suna

familiar? Situații în care știi că ceea ce faci nu este nici urgent, nici important. Ar trebui

„renunțate” pentru că sunt irelevante.

Urmăriți următorul videoclip pentru informații suplimentare despre matricea

priorităților de gestionare a timpului: How to Prioritize Tasks Effectively: GET THINGS DONE 

(3:05min)  

https://www.youtube.com/watch?v=czh4rmk75jc
https://www.youtube.com/watch?v=czh4rmk75jc
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Cum se lucrează la auto-productivitate 

Câteva sfaturi cheie pe care le puteți găsi utile pentru a vă îmbunătăți productivitatea atunci 

când lucrați / învățați pe cont propriu: 

- Setați limite de timp pentru sarcini și determinați cât timp aveți nevoie pentru a le

finaliza. Acest lucru nu trebuie să fie exact. Gândiți-vă la cât de important este ceva și

acordați un timp rezonabil pentru a-l finaliza.

- Grupați sarcini similare împreună și clasificați-le. De exemplu, efectuați apeluri

telefonice în același timp sau tipăriți toate documentele de care aveți nevoie în același

timp.

- Păstrați-vă în formă, vă va face să vă simțiți mult mai bine și vă va ajuta să mențineți

un randament ridicat de lucru.

- Începeți ziua cu ceea ce nu vă place să faceți mai întâi, astfel încât să o faceți când

sunteți cel mai alert și cel mai concentrat. Începând cu ceva care vă place poate

însemna că ajungeți să petreceți mai mult timp pe el decât este de fapt necesar.

- Dacă apare ceva rapid și ușor, faceți-l acum! Nu-l adăugați la „lista de a face”, deoarece

probabil că pierdeți mai mult timp în asta decât să o faceți efectiv.

- Rezervați timp săptămânal pentru a gândi, a planifica, a organiza și a stabili priorități.

De asemenea, verificați ce ați făcut săptămâna precedentă, ce nu a fost făcut sau

așteptat, ce a apărut recent ca sarcini noi etc.

- Profitați de resursele și instrumentele pe care le aveți la îndemână. Din fericire,

tehnologia de astăzi oferă multe aplicații pe care le puteți utiliza pentru a vă

îmbunătăți eficiența.

Auto-învățarea 

Stiluri de învățare 

Există la fel de multe stiluri de învățare ca oamenii care studiază, așa că nu ezitați să vă 

descoperiți propriul! Cu toate acestea, în timpul acestei subunități, vi se vor furniza 

informații despre cele mai comune stiluri de învățare pe care le puteți găsi. De fapt, „stilul de 
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învățare” se referă la modul în care un cursant procesează, înțelege, absoarbe și reține 

informațiile. 

Înțelegerea diferitelor stiluri de învățare este un mare ajutor pentru formatori în timp ce se 

ocupă de cursanții lor individual pe baza disparității lor, mai degrabă decât ca un grup 

omogen. Acest lucru poate transforma învățarea deținuților într-una cea mai plăcută și 

reduce anxietatea legată de situațiile de învățare! Dar identificarea propriului stil de învățare 

poate îmbunătăți și auto-învățarea atâta timp cât sunteți capabili să știți cum să profitați de 

punctele sale forte, dar și să vă luptați cu slăbiciunile sale. 

Una dintre cele mai populare clasificări este VARK model, dezvoltat de Neil Fleming și Mills 

în 1992, în care cursanții sunt identificați în funcție de simțul lor de preferință. Acronimul 

VARK se referă la cele mai comune patru stiluri de învățare: 

● Visual: acesta poate fi stilul dvs. de învățare dacă preferați să învățați prin afișaje

grafice, cum ar fi diagrame, ilustrații, videoclipuri, instrucțiuni scrise, infografice,

diagrame sau manuale. Dacă da, veți învăța cel mai bine văzând, care este cel mai

popular stil de învățare. Dacă studiați vizual, probabil că vă veți lua notițe și căutați,

deoarece materialul vizual este cel mai bun prieten al dvs. Dacă identificați cursanții

vizuali, puteți ajuta învățarea lor folosind diagrame, infografii, prezentări,

evidențierea conceptelor cheie cu culori și greșeli de scriere mai mari etc. pentru a

furniza informații. Ar fi util, de asemenea, dacă le oferiți posibilitatea de a desena pe

baza subiectului pe care îi instruiți.

● Auditiv: unii elevi învață cel mai bine auzind, astfel încât învățarea lor este întărită

de sunet (înregistrare, ascultare de prelegeri, citiri puternice, cântece ...). Sunteți un

student auditiv? Un instrument excelent pentru a ajuta cursanții auditivi este să

citească lecțiile și, dacă este necesar, să le repete. De asemenea, puteți propune un

timp pentru a furniza un exercițiu de întrebări-răspunsuri, astfel încât să puteți

discuta cu voce tare.

● Scris/citit: s-ar putea să preferați să luați notițe, să vă folosiți manualul, să citiți

definiții și articole, să căutați noi informații online sau să vă scrieți propriile

prezentări, atunci este mai probabil să faceți parte dintre cursanții care citesc / scriu.

https://vark-learn.com/introduction-to-vark/the-vark-modalities/
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Acesta este cel mai ușor stil de învățare, deoarece majoritatea conținutului studiat se 

bazează pe surse scrise. Lupta cu elevii care citesc / scriu este, de asemenea, cea mai 

ușoară, dar nu uitați să le oferiți cursanților posibilitatea de a scrie în timpul lecțiilor 

și acordați-le timp pentru a vă citi conținutul scris. 

● Kinestezic: există cursanți care preferă să învețe prin atingere și făcând (de aceea

sunt cunoscuți și sub numele de cursanți „tactili”), ei învață cel mai bine printr-o

experiență „practică”, deoarece odată ce sunt capabili să o simtă fizic, conceptele

abstracte devin mai ușoare a întelege. Pentru ca acest tip de elev să rămână așezat

mult timp este o luptă, trebuie să se miște și să experimenteze învățarea prin

experiențe dinamice, de aceea obișnuiau să fie buni la sport sau arte. Vă simțiți

identificat ca un cursant kinestezic? Dacă da, trebuie să știți că există câteva

instrumente pentru a vă îmbunătăți învățarea: folosiți exemple din viața reală,

aplicații și studii de caz, continuați să vă deplasați în timp ce învățați și implicați jocuri

de învățare, precum și ritmul pentru a vă ajuta să memorați. Poate că va fi mai dificil

să te descurci cu cei care învață kinestezici, dar poate ține cont de aceste sfaturi atunci

când îți planifici lecțiile!

Alte tipuri diferite de stiluri de învățare sunt identificate ca: 

➢ Logic: în cazul în care preferați să utilizați logica, rațiunea și sistemele pentru a

învăța, veți fi un student logic sau matematic. Aceștia sunt studenții care doresc să

cunoască motivele din spatele conceptelor, metodelor și teoriilor. Acest tip de
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cursanți care se potrivesc foarte bine subiectului dezvoltat în acest curs Coding OUT, 

deoarece codarea este destul de legată de matematică și gândirea logică. Cursanții 

logici ar trebui: să clasifice și să grupeze informații împreună, să planifice agendele și 

să clasifice activitățile... 

➢ Social: s-ar putea să preferați să studiați cu un grup mai degrabă decât pe cont

propriu, indiferent care dintre stilurile de învățare anterioare vi se potrivesc cel mai

bine (vizual, kinestezic, ...). Ești student social dacă ești lucrător natural în grup, îți

place să ceri feedback și să te bucuri de socializare.

➢ Individual: este, de asemenea, posibil să preferați să studiați singur și să păstrați

pentru dvs., așa că va trebui să rămâneți singur și să studiați singur pentru a prelucra

și păstra mai bine informațiile. Cursanții solitari se bucură să gândească independent,

ceea ce nu înseamnă că sunt întotdeauna introvertiți, pot fi de fapt destul de extrădiți,

dar preferă să fie singuri când studiază. Țineți cont de ambele stiluri, de învățare

socială și solitară, atunci când vă planificați sesiunile. Dacă propuneți exerciții de grup

/ partener, deținuți-vă să alegeți să lucreze și el singur, în cazul în care unii dintre ei

vor învăța singuri.

Care stil de învățare ți se potrivește cel mai mult? Ai învățat ceva nou despre tine? 

În cazul în care nu știți încă dacă unul dintre stilurile anterioare funcționează mai bine 

pentru dvs., încercați să reflectați la următoarele întrebări. Poate poți întreba pe cineva de 

încredere, astfel încât să-și poată oferi feedback-ul și noile perspective. 

- Îți place să fii într-o mulțime de oameni?

- Când luați notițe, folosiți mai multe cuvinte de doodles?

- Ești mai bun la sport, arte, activități muzicale sau preferi subiecte logice?

- Când înveți ceva nou, preferi ca cineva să explice subiectul sau să citească despre el?

Descoperind ce stil de învățare este cel mai potrivit pentru obiectivele de studiu și timpul de 

învățare, veți câștiga eficiență și veți economisi timp, în timp ce profitați la maximum de 

învățare. De asemenea, este destul de important să încercați să identificați care sunt stilurile 
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de învățare în rândul elevilor dvs. Ar fi util să vă îmbunătățiți lecțiile și să faceți timpul de 

studiu mai plăcut și mai reușit. 

Învățarea Online 

Învățarea online este o metodă de învățare la distanță, care include utilizarea ITC-urilor și 

comunicarea între cursanți și formatori ca principalii săi ex. Deci, învățarea online, care este 

o tendință de creștere de câțiva ani la rând, combină resursele electronice cu strategiile

tradiționale de învățare pentru a oferi niște beneficii noi studenților, cum ar fi: 

● Studierea online crește flexibilitatea, astfel încât veți putea să vă planificați timpul de

învățare, progresul și obiectivele dvs., astfel încât studiul să se potrivească nevoilor dvs. 

● Oferă un mediu flexibil, deoarece veți putea studia oriunde vă aflați, atâta timp cât aveți

un computer și o conexiune la internet. 

● De obicei, învățarea online este mult mai ieftină decât învățarea tradițională la fața locului.

● Învățarea online vă poate îmbunătăți autodisciplina și încrederea în sine.

● Există o mulțime de opțiuni, deci aveți mai multe oportunități de a alege un subiect la

alegere. 

● Învățarea online vă poate stimula cariera.

● Dezvoltare uriașă a „microînvățării”, care oferă cunoștințe foarte specifice despre un

anumit subiect într-o perioadă scurtă de timp. Este o tendință în creștere în afaceri, deoarece 

îmbunătățește formarea și implicarea angajaților. 

Pe măsură ce utilizarea internetului se răspândește în întreaga lume, din ce în ce mai multe 

cursuri online și oferte de instruire apar ca o opțiune flexibilă plăcută pentru ca oamenii să 
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învețe acasă. Cu toate acestea, pe măsură ce oferta crește, devine mai dificil să evaluezi corect 

și să alegi o sursă de încredere de învățare online. Rețineți că majoritatea universităților din 

întreaga lume propun opțiuni de învățare online, precum și entități internaționale precum 

Uniunea Europeană în cadrul Programului Erasmus +. În același timp, zilnic, oamenii petrec 

tot mai mult timp căutând informații, știri sau actualizări online. Există numeroase surse de 

informații și date și este foarte dificil să se stabilească dacă informațiile sunt credibile sau 

necredibile.  

Când studiați pe internet, încercați să: 

- Verificați informațiile online.

- Recunoașteți surse de informații online nesigure și fiabile.

- Aplicați strategii de învățare și abilități de gestionare a timpului la învățarea dvs. online.

Cursuri online deschise (MOOCs) 

MOOC-urile se bazează pe ideea unei învățări deschise și masive oferite în rețea. În prezent, 

peste 800 de universități din întreaga lume oferă cursuri online gratuite pentru un număr 

nelimitat de utilizatori interesați, dar primul MOOC a apărut în 2007 în Utah datorită lui 

David Wiley. 

Aceste cursuri online propun atât strategii flexibile de formare, cât și comunicare 

bidirecțională între profesori și studenți prin internet. Acestea includ materiale precum 

videoclipuri, lecturi, chestionare, dar sunt, de asemenea, participative și includ forumuri care 

vizează construirea unei comunități între participanți, care oferă o oportunitate de a 

construi o rețea în care să fie promovată schimbul de cunoștințe și experiențe. Acestea sunt 

gratuite în sensul că nu plătiți pentru a accesa cunoștințele, dar unele instituții vor solicita 

plata pentru a vă oferi credite sau o acreditare. 

De-a lungul cursului de formare CodingOUT veți vedea cum funcționează metodologia 

MOOC-urilor, așa că încercați să aveți în vedere cum să vă gestionați timpul de studiu prin 

curs și să îl adaptați la stilul dvs. de învățare, pentru a profita la maximum de învățarea dvs. 

online. 
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Urmăriți următoarele videoclipuri pentru informații suplimentare despre MOOC-uri și 

despre cum să vă bucurați în mod corespunzător: 

What is a MOOC? by Dave Cormier 4:26 min  

Success in a MOOC by Dave Cormier 4:16 min 

Aruncați o privire la următoarele platforme de încredere în care puteți găsi o mare varietate 

de MOOC-uri, dar nu ezitați să vă investigați și să descoperiți opțiunile de învățare care vă 

așteaptă pe internet: 

- Coursera

- MiríadaX

- FutureLearn

- EDX

- MITx

Cum să rămâi concentrat atunci când studiezi pe computer 

Când veți învăța pe computer, veți simți tentația de a amâna în timp ce navigați pe net. 

Deoarece petreceți atât de multe ore în fața computerului, este posibil să vă luptați cu 

focalizarea. În plus, petrecerea oricăror ore pe computer poate produce probleme de 

sănătate, cum ar fi: vedere încețoșată, dureri de cap, sărind peste orele de lansare, așezat 

mult timp, care poate provoca probleme circulatorii, ... Deci, nu uitați să vă planificați pauze 

pentru a vă relaxa și a vă mișca, ridicați-vă și întindeți-vă! 

Pentru a vă planifica mai bine timpul de învățare online, este posibil să fiți interesat să 

utilizați unele programe de monitorizare a computerului. Aceste software vă oferă informații 

despre utilizarea computerului pe parcursul zilei, deoarece permit activități de monitorizare 

pe computer: utilizarea site-ului web, unde și pentru cât timp, utilizarea software-ului și a 

documentelor, ... Aici vă propunem câteva software gratuite pe care le puteți utiliza, dar nu 

ezitați să căutați cel care se potrivește cel mai mult stilului dvs. de învățare: SESAME, Jiffy, 

Forest App, …     

Sunt câteva alte sfaturi importante pe care trebuie să le aveți în vedere atunci când învățați 

online pe computer: 

https://www.youtube.com/watch?v=eW3gMGqcZQc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r8avYQ5ZqM0
https://www.coursera.org/
https://miriadax.net/
https://www.futurelearn.com/
https://www.edx.org/
https://www.edx.org/school/mitx
https://www.sesametime.com/
https://jiffy.nu/
https://www.forestapp.cc/
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● Reglați echipamentul: atât ecranul computerului, cât și monitorul ar trebui reglate prin

plasarea monitorului la o distanță de braț distanță de dvs. Acordați atenție, de asemenea, 

luminozității și contrastului ecranului dvs., precum și dimensiunilor fonturilor din site-uri și 

documente pentru a face citirea mai ușoară și confortabilă. 

● Aveți grijă de ochi: bucurați-vă de pauze pentru a vă relaxa ochii. Le puteți exercita lucrând

la metoda regulii 20-20-20: după 20 de minute privind fix ecranul computerului, priviți un 

obiect aflat la cel puțin 20 de metri distanță timp de, cel puțin, 20 de secunde. 

● Evitați distragerea computerului: computerele sunt un instrument excelent pentru auto-

studiu, dar sunt, de asemenea, o resursă excelentă de distragere a atenției (social media, 

videoclipuri YouTube, știri online, ...). Distragerile vă pierd timpul, dar există câteva 

instrumente care vă pot ajuta să controlați acest tip de întreruperi, la fel ca extensiile de 

blocare a site-urilor web. 

SFATURI SUPLIMENTARE 

FSATURI PENTRU MANAGEMENTUL TIMPULUI 

➢ Încercați să vă planificați din timp și să stați deoparte pentru o anumită oră a zilei

pentru a lucra la curs

➢ Nu faceți multitasking și concentrați-vă asupra momentului prezent

➢ Recompensați-vă după finalizarea sarcinilor

SFATURI PENTRU ÎNVĂȚAREA ON-LINE 

➢ Stabiliți-vă propriile obiective de învățare, fiți coerent cu timpul de studiu planificat.

➢ Alocați-vă timp pentru a analiza diferite stiluri de învățare și selectați-l pe cel care vi se

potrivește cel mai mult. 

➢ Surse online care pot fi considerate credibile: materiale publicate în ultimii doi ani,

articole de cercetare de la autori cunoscuți, informații din domenii precum .gov, .edu, .ac, fac 

cercetarea dvs. pe Google Academic. 
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➢ Surse care ar trebui evitate: materiale depășite, postări pe rețelele sociale, bloguri,

articole fără citate, Wikipedia, domenii precum .com, .org, .net etc. 

➢ Încercați întotdeauna să evaluați validitatea informațiilor și faceți tot posibilul pentru a

găsi o sursă de încredere. 

Videoclipuri similare în engleză: 

The philosophy of Time Management TED Talk by Brad Aeon (12:07 min) 

A powerful lesson about time management (4:14 min)  

Study Skills - Managing your Time (4:29 min)  

How to create a productive workspace  

Studying without a study space 

Videoclipuri similare în spaniolă: 

Técnicas para la Gestión del Tiempo: El método Eisenhower (7:50min) 

Tiempo para todo: Ezequiel Kahan at TEDxAvCorrientes 2013  

Tipos de ESTRATEGIAS de APRENDIZAJE (3 formas fáciles de aplicables en 5min) 

Estilos de Aprendizaje VARK  

E-Learning conceptos clave

4 consejos para estudiar a distancia: ¿Cómo organizarme para estudiar online? 

Videoclipuri similare în portugheză: 

O que é autogestao? 

COMO SER MAIS PRODUTIVO - A TRIADE DO TEMPO 

Escolhas (Curtas animado) 

Como Traçar METAS Que Geram Grandes Resultados - Meta SMART 

Videoclipuri similare în română: 

https://www.youtube.com/watch?v=WXBA4eWskrc
https://www.youtube.com/watch?v=F5JI_6nsgaM
https://www.youtube.com/watch?v=JGr46kYMEQQ
https://www.youtube.com/watch?v=vCk9SILTo1g
https://www.youtube.com/watch?v=vEF2PV7d7rQ
https://www.youtube.com/watch?v=SXE_A1gw-wI
https://www.youtube.com/watch?v=SXE_A1gw-wI
https://www.youtube.com/watch?v=Rsj_z43oNRk
https://www.youtube.com/watch?v=bNZ0iPCXy9A
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MANAGEMENTUL TIMPULUI ȘI ACTIVITĂȚI PROPUSE DE ÎNVĂȚARE ONLINE 

E RÂNDUL TĂU! 

Activitatea 1. 

Puteți utiliza următoarea matrice de priorități pentru a vă programa sarcinile și 

activitățile pe baza importanței și urgenței acestora. Înainte de a începe instruirea Coding 

OUT, poate fi util să planificați timpul de învățare cu deținuții, astfel încât să puteți ști ce cred 

ei că este mai important pentru ei sau mai dificil, astfel încât să puteți gestiona mai bine 

timpul de învățare. 

MATRICEA PRIORITĂȚILOR URGENT PUȚIN URGENT 

IMPORTANT 

PUȚIN IMPORTANT 

Folosiți această matrice pentru a ajuta deținuții să își programeze și să-și organizeze 

prioritățile (atât atunci când se formează VET în închisoare, dar, de asemenea, îi ajutați să 

organizeze o activitate importantă atunci când sunt în afara penitenciarului). 

Activitatea 2. 

Vă propunem să completați testul de mai jos pentru a descoperi care este stilul dvs. de 

învățare. 

What's Your Learning Style? Quiz 

În anexele acestei unități veți găsi o transcriere a întrebărilor și răspunsurilor sale, astfel 

încât cursanții dvs. să le poată completa și pentru a-și descoperi stilurile de învățare. Oricum, 

există o mulțime de opțiuni pe internet, nu ezitați să căutați cea care se potrivește cel mai 

bine nevoilor dvs., să o descărcați, să o imprimați și să cereți deținuților să o completeze. 

http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles-quiz.shtml
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ÎNTREBĂRI DE AUTOCUNOAȘTERE 

○ Ce ai învățat de-a lungul acestei Unități 1?

○ Păstrați un jurnal despre modul în care vă petreceți timpul în timp ce studiați acest curs.

Înregistrați-vă cum cheltuiți pe platformă și ce activități desfășurați atunci când sunteți
conectat la curs.

○ Reflectă-te asupra modului în care timpul tău ar putea fi folosit mai eficient. Cum

beneficiați de gestionarea timpului? Gândește-te la lucrurile pe care ți-ar plăcea să le faci
dacă ai avea mai mult timp liber și profită de el!

○ Creați-vă propria agendă pentru timpul de studiu. Puteți utiliza unele șabloane online

faceți asta. Încercați să vă programați zilele pentru o săptămână, astfel încât să știți clar ce să

faceți de fiecare dată.

○ Cum vă puteți aplica învățarea atunci când pregătiți deținuții? Ce abilități ușoare le sunt
cele mai utile?
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UNITATE DE COMPETENȚĂ 1: ANEXE 

CHESTIONAR: CARE ESTE STILUL TĂU DE ÎNVĂȚARE? 

 sursa: Education Planner 

1. Ce fel de carte ai vrea să citești pentru distracție?

a) O carte cu multe poze în ea
b) O carte cu multe cuvinte
c) O carte cu căutări de cuvinte sau cuvinte încrucișate

2. Când nu sunteți sigur cum să scrieți un cuvânt, ce sunteți cel mai probabil să faceți?

a) Notați-l pentru a vedea dacă arată bine

b) Scrie-l cu voce tare pentru a vedea dacă sună bine

c) Traceți literele în aer (ortografia degetelor)

3. Ești la cumpărături pentru haine și aștepți la coadă să plătești. Ce ești cel mai probabil să

faci în timp ce aștepți?

a) Uită-te în jur la alte haine de pe rafturi

b) Discutați cu persoana de lângă dvs. la rând

c) Ajutați-vă sau deplasați-vă înainte și înapoi

4. Când vezi cuvântul „pisică”, ce faci mai întâi?

a) Îți maginezi o pisică în minte

b) Spui cuvântul „pisică”

c) Gândești că ai o pisică (că o mângâi sau o auzi ronțăind)

5. Care este cel mai bun mod de a studia pentru un test?

a) Citiți cartea sau notele dvs. și examinați imagini sau diagrame

b) Puneți-i pe cineva să vă pună întrebări la care puteți răspunde cu voce tare

c) Alcătuiește cărți index pe care le poți examina

6. Care este cel mai bun mod de a afla cum funcționează ceva (cum ar fi un computer sau un

joc video)?

a) Puneți pe cineva să vă arate

b) Citiți despre asta sau ascultați pe cineva explicându-l

c) Descoperă singur

7. Dacă ai merge la o școală de dans, ce ți-ai aminti cel mai probabil a doua zi?

http://www.educationplanner.org/students/self-assessments/learning-styles.shtml
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a) Fețele oamenilor care erau acolo

b) Muzica care a fost redată

c) Mișcările de dans pe care le-ai făcut și mâncarea pe care ai mâncat-o

8. Ce considerați că vă distrage atenția când încercați să studiați?

a) Oamenii care trec pe lângă tine

b) Zgomote puternice

c) Un scaun incomod

9. Când ești furios, ce ești cel mai probabil să faci?

a) Pune-ți fața „nebună”

b) Strigă și țipă

c) Uși cu șurub

10. Când ești fericit, ce ești cel mai probabil să faci?

a) Zâmbește de la ureche la ureche

b) Vorbește despre o furtună

c) Acționează cu adevărat hiper

11. Când vă aflați într-un loc nou, cum vă găsiți drumul?

a) Căutați o hartă sau un director care să vă arate unde este totul

b) Cereți cuiva indicații

c) Începeți să vă plimbați până când găsiți ceea ce căutați

12. Dintre aceste trei clase, care este preferata ta?

a) Clasa de artă

b) Clasa de muzică

c) Clasa de gimnastică

13. Când auziți o melodie la radio, ce sunteți cel mai probabil să faceți?

a) Imaginați videoclipul care o însoțește

b) Cântă sau fredonează împreună cu muzica

c) Începeți să dansați sau să atingeți piciorul

14. Ce crezi că îți distrage atenția când ești la curs?

a) Lumini prea strălucitoare sau prea slabe

b) Zgomote de pe hol sau din afara clădirii (cum ar fi traficul sau cineva care taie iarba)

c) Temperatura fiind prea caldă sau prea rece
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15. Ce îți place să faci pentru a te relaxa?

a) Citiți

b) Ascultați muzică

c) Exercițiu (plimbare, alergare, sport, etc.)

16. Care este cel mai bun mod de a vă aminti numărul de telefon al unui prieten?

a) Imaginați numerele de pe telefon așa cum le-ați forma

b) Spuneți-l cu voce tare mereu și iar și iar

c) Notează-l sau stochează-l în lista de contacte a telefonului

17. Dacă ai câștiga un joc, care dintre aceste trei premii ai alege?

a) Un poster pentru perete

b) Un CD muzical sau descărcare mp3

c) Un joc de un fel (sau o minge de fotbal sau fotbal etc.)

18. La care ai prefera să mergi cu un grup de prieteni?

a) Un film

b) Un concert

c) Un parc de distracții

19. Ce este cel mai probabil să vă amintiți despre oamenii noi pe care îi întâlniți?

a) Fața lor, dar nu și numele lor

b) Numele lor, dar nu și fața lor

c) Despre ce ai vorbit cu ei

20. Când dai cuiva indicații către casa ta, ce ești cel mai probabil să le spui?

a) O descriere a clădirii și a reperelor pe care le vor trece pe drum

b) Numele drumurilor sau străzilor pe care se vor afla

c) „Urmați-mă - va fi mai ușor dacă vă voi arăta cum să ajungeți acolo”.
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Majoritatea A) - ÎNVĂȚARE AUDITIVĂ 

Dacă ai un stil de învățare auditiv, înveți auzind și ascultând. Înțelegi și îți amintești lucrurile pe care 
le-ai auzit. Stocați informații după cum sună și aveți mai ușor de înțeles instrucțiunile vorbite decât cele 
scrise. De multe ori înveți citind cu voce tare pentru că trebuie să-l auzi sau să-l vorbești pentru a-l 
cunoaște. 

Ca student auditiv, probabil că fredonezi sau vorbești cu tine sau cu ceilalți dacă te plictisești. Este 
posibil ca oamenii să creadă că nu ești atent, deși este posibil să auzi și să înțelegi tot ce se spune. 

Iată câteva lucruri pe care elevii auditori ca tine le pot face pentru a învăța mai bine. 

● Așezați-vă unde puteți auzi.

● Verificați în mod regulat auzul.

● Folosiți carduri pentru a învăța cuvinte noi; citește-le cu voce tare.

● Citiți cu voce tare povești, sarcini sau instrucțiuni.

● Înregistrați-vă cuvinte ortografice, apoi ascultați înregistrarea.

● Puneți-vă citit cu voce tare întrebările de testare.

● Studiați materialul nou citindu-l cu voce tare.

Amintiți-vă că trebuie să auziți lucruri, nu doar să vedeți lucruri, pentru a învăța bine. 

Majoritatea B) – ÎNVĂȚARE VIZUALĂ 

Dacă sunteți un elev vizual, învățați citind sau văzând imagini. Înțelegi și îți amintești lucrurile din 
vedere. Puteți să vă imaginați ceea ce învățați în cap și veți învăța cel mai bine folosind metode care 
sunt în primul rând vizuale. Îți place să vezi ce înveți. 

În calitate de student vizual, sunteți de obicei îngrijit și curat. De multe ori închizi ochii pentru a 
vizualiza sau a-ți aminti ceva și vei găsi ceva de urmărit dacă te plictisești. Este posibil să aveți dificultăți 
în direcțiile vorbite și să fiți ușor distras de sunete. Ești atras de culoare și de limbajul vorbit (cum ar fi 
poveștile) bogat în imagini. 

Iată câteva lucruri pe care cursanții vizuali ca tine le pot face pentru a învăța mai bine: 

● Așezați-vă lângă partea din față a clasei. (Nu va însemna că ești animalul de companie al

profesorului!)

● Verificați-vă în mod regulat vederea.

● Folosiți carduri pentru a învăța cuvinte noi.

● Încercați să vizualizați lucrurile pe care le auziți sau lucrurile care vi se citesc.
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● Scrieți cuvinte cheie, idei sau instrucțiuni.

● Desenați imagini pentru a explica noile concepte și apoi explicați imaginile.

● Lucruri cu coduri de culoare.

● Evitați distragerile în timpul studiilor.

Amintiți-vă că trebuie să vedeți lucruri, nu doar să auziți lucruri, pentru a învăța bine. 

Majoritatea C) – ÎNVĂȚARE TACTILĂ 

Dacă ești un cursant tactil, înveți atingând și făcând. Înțelegi și îți amintești lucrurile prin mișcare fizică. 
Sunteți un cursant „practic” care preferă să atingeți, să vă mișcați, să construiți sau să desenați ceea ce 
învățați și aveți tendința de a învăța mai bine atunci când este implicat un anumit tip de activitate fizică. 
Trebuie să fii activ și să faci pauze frecvente, vorbești des cu mâinile și cu gesturi și este posibil să ai 
dificultăți în a sta liniștit. 

În calitate de învățător tactil, îți place să dezbraci lucrurile și să le asociezi și ai tendința să găsești 
motive pentru care să te joci sau să te miști când te plictisești. Este posibil să fiți foarte bine coordonați 
și să aveți o abilitate atletică bună. Vă puteți aminti cu ușurință lucrurile care au fost făcute, dar este 
posibil să aveți dificultăți în amintirea a ceea ce ați văzut sau auzit în acest proces. Comunicați adesea 
prin atingere și apreciați forme de încurajare exprimate fizic, cum ar fi o bătaie pe spate. 

Iată câteva lucruri pe care cursanții tactili ca tine le pot face pentru a învăța mai bine: 

• Participați la activități care implică atingere, construire, mișcare sau desen.

• Faceți o mulțime de activități practice, cum ar fi finalizarea de proiecte de artă, plimbări

sau interpretarea de povești.

• Este OK să mestecați gumă, să vă plimbați sau să vă legănați pe un scaun în timp ce citiți

sau studiați.

• Utilizați carduri flash și aranjați-le în grupuri pentru a arăta relațiile dintre idei.

• Urmăriți cuvintele cu degetul pentru a învăța ortografia (ortografia degetului).

• Luați pauze frecvente în timpul lecturii sau perioadelor de studiu (frecvente, dar nu

lungi).

• Este OK să atingi un creion, să scuturi piciorul sau să te ții de ceva în timp ce înveți.

• Folosiți un computer pentru a consolida învățarea prin simțul tactil.

Amintiți-vă că învățați cel mai bine făcând, nu doar citind, văzând sau auzind. 
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