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Suntem diferiţi, deci învăţăm diferit 

Diferenţierea instruirii este una dintre caracteristicile învăţării moderne, centrate pe elev, 

având la bază una dintre cele mai recente paradigme ale învăţării, paradigma constructivistă. 

Diferenţierea instruirii a fost şi una dintre temele abordate într-un recent program de formare în 

care, ca formator, am avut ocazia să aflu opinii şi experienţe din cele mai diverse, iar stilurile de 

învăţare au făcut chiar subiectul unei teme de tutoriat pe portalul proiectului.  

Nu de puţine ori am auzit din partea cadrelor didactice remarca : „predau la fel, la toată 

clasa şi totuşi unii elevi, deşi buni, nu înţeleg. Problema ridicată cel mai des la comisiile 

metodice sau în discuţiile adhoc din cancelarie ori la cursurile de formare continuă, este cea a 

comportamentului diferit pe care elevii îl au în faţa învăţării. Înaintea unei inspecţii sau activităţi 

dmonstrative, cadrul didactic este mult mai atent la activizarea elevilor, la activitatea diferenţiată, 

şi se adresează tuturor stilurilor de învăţare. 

Stilul de învăţare kinestezic/ practic 

Dacă strategiile de învăţare pentru cei care au stil de învăţare predominant vizual sau 

auditiv sunt mai des folosite, fiind mai cunoscute, o atenţie insuficientă este acordată elevilor cu 

stil preponderent kinestezic, practic, deşi vârsta şcolară, atât a şcolarului mic, cât şi a şcolarului 

din gimnaziu, se carcterizează prin operaţionalizare şi gândire concretă şi abia mai târziu prin 

gândire abstractă şi generalizare ( vezi stadiile dezvoltării ale lui Piaget şi Teoria inteligenţelor 

multiple a lui Gardner). 

Mai jos sunt amintite câteva puncte tari ale stilului de învăţare kinestezic/ practic: 

 Faptul de a  efectua tu însuţi / însăţi  o activitate practică  facilitează adesea înţelegerea , 

de ex. experimente, probleme etc. 

 Scrierea lucrurilor în ordinea lor, pas cu pas ,  este o cale eficientă de a le ţine minte. 

 Scrierea ideilor folosind cuvinte proprii 

 Convertirea notiţelor într-o imagine sau într-o bandă desenată 

 Alcătuirea unei hărţi mentale sau a unei „diagrame de tip pânză de păianjen „ 



 Urmărirea cu degetul a titlurilor ,  cuvintelor cheie , apoi rostirea cu voce tare a acelor 

cuvinte , urmată de scrierea lor din memorie 

 Scrisul pe calculator  este adesea mai uşor decât scrierea de mână 

 Ajutarea unei alte persoane  să îndeplinească sarcina respectivă 

Situaţiile de învăţare prezentate mai jos se utilizează la clasă frecvent ; trebuie doar să acordăm 

un pic de atenţie implicării elevilor cu stil de învăţare predominant practic, kinestezic, pentru a-i 

solicita mai mult în activităţile care li se potrivesc..... 

1.- Activităţi de ascultare 

2.- Activităţi de grup 

3.- Activităţi practice 

4.- Învăţare independentă 

Activităţile de ascultare îi dezavantajează pe elevii cu stil de învăţare tactilo- kinestezic; 

cele practice îi stimulează. Activităţile de grup şi munca independentă pot fi fi utilizate cu succes 

dacă sunt implicaţi la momentul sau în etapa potrivite. 

Ce poate face profesorul pentru elevii cu stilul de învăţare tactil – kinestezic? 

- Acordă şi permite elevilor să ia scurte pauze pe parcursul lecţiilor şi să facă mişcare 

sau să se relaxeze; 

- Încurajează elevii să noteze opiniile lor despre temele discutate în cadrul activităţilor 

şcolare şi extraşcolare; 

- Permit elevilor să stea în picioare sau să se mişte în timp ce povestesc ceva sau învaţă 

un nou material. 

- Încorporează resursele multimedia (computer, videocamera, retroproiector, camera 

foto) în program şcolar. 

- Furnizează o cât mai multe de activităţi tactilo – kinestezice în clasă. 

Câteva exemple.... 

 Braistorming folosind post-it-uri 

 Jocul de rol sau simularea permit participarea şi oferă o experienţă practică, experienţă 

care ajută elevul să ţină minte mult mai uşor. 



 Faptul de a ajuta pe altcineva să îndeplinească o sarcină prin demonstraţie sau sprijin 

practic 

 Învăţarea prin încercare şi eroare este utilă – „ dacă prima dată nu reuşeşti , descoperă 

unde ai greşit şi încearcă din nou” . 

 Activităţile practice reprezintă situaţii de învăţare confortabile pentru elev 

 Faptul de a efectua el însuşi  o activitate practică facilitează înţelegerea . 

 Trebuie exploatate preferinţa pentru simţul tactil şi pentru sarcini practice 

Stilul kinestezic-tactil şi didactica ştiinţelor: 

Disciplinele din aria curriculară matematică şi ştiinţe oferă o paletă largă de conţinuturi 

care se pot preda prin metode active, cu activităţi de învăţare proiectate şi „construite” în cele 

mai variate moduri şi adresate tuturor stilurilor de învăţare. Este şi zona curriculară în care ne 

putem adresa tuturor stilurilor de învăţare şi, cu generozitate chiar, stilului tactilo- kinestezic.. 

Lucrările de laborator la fizică, chimie, biologie sunt cel mai des menţionate. Desi se 

lucrează pe grupe, elevului cu stil predominant kinestezic i se va repartiza sarcina de efectuare, 

de realizare directă, de implicare directă în activitatea practică. 

„Şi dacă nu avem laborator?” sau ”... dacă avem o lecţie care să implice o lucrare 

paractică?”... sunt întrebări frecvente care se pot pune. Există atunci un laborator virtual sau 

diverse site-uri cu experimente virtuale? Şi dacă totuşi... 

Intervine atunci ingeniozitatea dascălului. În orice lecţie putem găsi o componentă care 

poate fi transmisă sau fixată printr-o activitate de învăţare care să se adreseze şi elevilor cu acest 

stil de învăţare. Aceşti elevi pot fi solicitaţi să deseneze, să prezinte pe flipchart o concluzie, să 

fie asistentul profesorului, să confecţioneze un produs, să organizeze un concurs pe tema lecţiei 

predate, să simuleze un interviu pe tema dată etc.  

Concluzii 

Aşadar, profesorii pot diferenţia conţinuturile, procesele, produsele învăţării în funcţie de 

disponibilite, interese, profilul de învăţare, folosind o varietate de strategii de instruire şi de 

management al clasei, scopul diferenţierii fiind dezvoltarea maximă şi succesul individual al 

elevului. 
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