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Comentați unul din citatele:

� Caracterul este baza dreptunghiului, iar 
inteligența este înălțimea.

� Cei ce au privilegiul de a ști, au datoria  de a  
acționa.

� O problemă corect definită este pe jumătate 
rezolvată.



Brainstorming 

� Care este punctul de plecare?  O analiză a 
contextului în care vor acționa ca tutori: cui ne 
adresăm? Care sunt principalele caracteristici și 
nevoi ale acestui grup? Cu cine voi lucra?nevoi ale acestui grup? Cu cine voi lucra?

� Formularea problemelor/ direcțiilor în care vom 
acționa.

� Ce resurse avem? Cum vom acționa?



PASUL 1

� Cum alegem temele pentru activitățile de tutoriat?

• - prin consultare cu profesorul coordonator;

• - la solicitarea elevilor care doresc/ au nevoie de 
susținere în pregătirea unor evaluări/ concursuri;

• - după aplicarea unor chestionare/ teste elevilor din 
grupul țintă.



PASUL 2

� Cum ne pregătim/ planificăm activitatea de 
tutoriat?

• Accesibilizarea suportului teoretic prin :

• - realizare breviar, • - realizare breviar, 

• - evidențierea ideilor ancoră, 

• - realizarea unor scheme/ diagrame, 

• - tutoriale video, 

• în funcție de stilul de învățare dominant al elevilor 
din grupul țintă.

• EXEMPLE!!!



PASUL 3

� Cum ne pregătim/ planificăm activitatea de 
tutoriat?

• Realizarea unei fișe cu probleme rezolvate;

• Realizarea unei  fișe de lucru pentru elevii din • Realizarea unei  fișe de lucru pentru elevii din 
grupul țintă (itemi specifici tipului de evaluare 
vizată: 

• - evaluare sumativă;

• - simulare MEN;

• - examen de bacalaureat;

• - concursuri școlare.)



PASUL 4

� Cum ne pregătim/ planificăm activitatea de 
tutoriat?

• Verificarea materialelor de profesorul coordonator.• Verificarea materialelor de profesorul coordonator.

• Dacă este cazul, refacerea materialelor și ulterior 
avizarea acestora de profesorul coordonator.



G1: Activitate de tutoriat pentru pregătirea testului sumativ 
la LOGARITMI – cls a X-a
G2: Activitate de tutoriat pentru pregătirea unei teme din 
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G2: Activitate de tutoriat pentru pregătirea unei teme din 
programa pentru olimpiada de matematică: RELAȚII 
FUNCȚIONALE/ ECUAȚII EXPONENȚIALE/ ECUAȚII 
LOGARITMICE
G3: Activitate de tutoriat pentru un grup de elevi de clasa a 
XI-a sau a XII-a pentru simulările MEN: LEGI DE COMPOZIȚIE, 
etc
G4: ......



Clasificarea stilurilor de învățare

• După componenta genetică implicată există
trei stiluri de învăţare principale:

- auditiv;- auditiv;

- vizual;

- tactil /chinestezic.



Identificarea şi recunoaşterea 
stilurilor de învăţare:

• observarea şi analiza propriilor experienţe de
învăţare;

• informarea cu privire la stilurile de învăţare din
dorinţa de autocunoştere (puncte tari şi slabe ladorinţa de autocunoştere (puncte tari şi slabe la
stilului personal de învăţare);

• aplicarea unor chestionare specifice;

• implicarea în programe educaţionale cu această
temă (de ex. optimizarea stilului de învăţare, tehnici
de învăţare eficientă).



Învățăm cu ajutorul a trei receptori senzoriali principali –
vedere, ascultare și atingere (chinestezic).

• Majoritatea elevilor le folosesc pe toate cele trei
pentru a recepta informații. Cu toate acestea, unul sau
mai multe dintre aceste stiluri de receptare este
dominant.dominant.

• Stilul dominant definește modalitatea cea mai
bună prin care o persoană poate acumula noi
informații prin filtrarea conținutului care
urmează sã fie învățat.



Stilul dominant de învăţare

� se referă la „simpla preferinţă pentru
metoda prin care învăţăm şi ne aducem
aminte ceea ce am învăţat”;aminte ceea ce am învăţat”;

� ne arată calea şi modalităţile în care
învăţăm;



”Vizualii” :
�Îşi amintesc ceea ce scriu şi citesc
�Le plac prezentările şi proiectele vizuale
�Îşi pot aminti foarte bine diagrame, 

Stilul de învăţare vizual

�Îşi pot aminti foarte bine diagrame, 
titluri de capitole şi hărţi
�Înţeleg cel mai bine informaţiile atunci 
când le văd



�RECOMANDĂRI:

�Folosiţi culori diferite care să vă ajute memoria.
�Când faceţi calcule matematice, utilizaţi foi de

Stilul de învăţare vizual

�Când faceţi calcule matematice, utilizaţi foi de
matematică pentru a încadra corect coloanele şi a
efectua corect rezultatele.
�Înainte de a citi un capitol sau o carte, treceţi în
revistă, “scanaţi” imaginile, diagramele.
�Utilizați scheme, schițe, postere



”Auditivii” :
•Îşi amintesc ceea ce aud şi ceea ce se spune.
•Le plac discuţiile în grupuri mici.
•Îşi pot aminti foarte bine instrucţiunile, sarcinile

Stilul de învăţare auditiv

•Îşi pot aminti foarte bine instrucţiunile, sarcinile
verbale/ orale.
•Cel mai bine învață cu un prieten(ă); astfel pot
discuta cu acesta despre materialul de învăţat, se
ascultă unul pe celălalt, își lămuresc neclaritățile.



RECOMANDĂRI:
� Recitaţi/ spuneţi cu voce tare informaţiile pe

care doriţi să vi le amintiţi mai mult timp.
Înregistraţi casete audio cu punctele

Stilul de învăţare auditiv

� Înregistraţi casete audio cu punctele
importante pe care vreţi să vi le amintiţi o şi
ascultaţi-le în mod repetat.

� Pentru a memora, plimbaţi-vă şi spuneţi cu
voce tare ceea ce aveţi de învăţat.



”Kinestezicii” :
�Îşi amintesc ceea ce fac şi experienţele personale
la care au participat.

Stilul de învăţare tactil-kinestezic/ practic:

�Le place folosirea instrumentelor sau preferă
lecţiile în care sunt implicaţi activi/ 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.



Care sunt secretele abordării stilului personal de 
învăţare? (Pat Wyman, 2004)

� Pentru a face învăţarea mai rapidă şi mai
uşoară este necesar să înţelegem preferinţele
specifice stilului personal de învăţare.specifice stilului personal de învăţare.

� Este necesar să conştientizăm care stil de
învăţare creează cea mai eficientă cale de a
înţelege şi de a ţine minte ceea ce alegem şi
decidem să învăţăm.



� Elevii preferă experienţele de învăţare în care
sunt activ implicaţi, astfel ei vor obţine
rezultate mai bune şi vor avea succes la şcoală!

Elevii învaţă mai repede atunci când noile� Elevii învaţă mai repede atunci când noile
achiziţii sunt utile şi practicate în viaţa de zi cu
zi, precum şi în viitor!

� Elevii care îşi cunosc stilul de învăţare sunt mai
angajaţi în procesul de învăţare, au încredere
în ei, se simt mai independenţi!



Primii pași ...
în planificarea unei activități de tutoriat

� ATELIER DE LUCRU



TEORIA  INTELIGENȚELOR  MULTIPLE

Cu toate că publicul pare să fi adoptat teoria
conform căreia inteligenţa este ceea ce măsoară
un test de inteligenţă, Howard Gardner propune o
definiţie alternativă care se bazează pe odefiniţie alternativă care se bazează pe o
cercetare pluralistă asupra minţii omului.
Recunoscând mai multe faţete ale inteligenţei,
prin această teorie sunt aduse argumente pentru
a susţine ideea că oamenii au stiluri cognitive
diferite.



Teoria  redefineşte inteligenţa

�Inteligenţa este calea prin care se rezolvă probleme de viaţă reală sau 
se  creează un produs valorizat în cel puţin o cultură.

�Inteligenţa are mai multe faţete. 

�Fiecare persoană posedă opt inteligenţe  care se pot identifica, stimula şi 
dezvolta  pe niveluri diferite şi în combinaţii unice.dezvolta  pe niveluri diferite şi în combinaţii unice.

�Inteligenţele pot fi dezvoltate  dacă sunt identificate şi stimulate 
corespunzător.

�Inteligenţele funcţionează în moduri complexe. Inteligenţele 
interacţionează, dominantele de inteligenta însă  determină rutele 
individuale de dezvoltare.

�Există diferite moduri de a fi inteligent; nu există un grup standard de 
atribute pe care cineva ar trebui să îl aibă pentru a fi  considerat 
inteligent.



Comportamentului specific celor OPT INTELIGENŢE :

� INTELIGENŢA VERBAL-LINGVISTICĂ: prezintă un vocabular bine dezvoltat;;
participă la dezbateri/ discuţii în grup; scrie cu uşurinţă; citeşte mult; găseşte
plăcere în activitatea de lectură; caută cărţi; împrumută cărţi, în pauze spune
glume, etc.

� INTELIGENŢA LOGICO-MATEMATICĂ: traduce uşor informaţiile în formule
matematice; foloseşte analogia pentru a explica; descrie modele de simetrie;matematice; foloseşte analogia pentru a explica; descrie modele de simetrie;
compune probleme; demonstrează ceva prin scheme; înţelege cauzalitatea,
relaţiile.

� INTELIGENŢA VIZUAL –SPAŢIALĂ: desenează pentru a explica/ demonstra;
percepe vizual corect din mai multe unghiuri; se orientează în spaţiu; recunoaşte
obiectele din spaţiu;

� INTELIGENŢA MUZICAL-RITMICĂ: dovedeşte sensibilitate la sunete; discerne o
varietate de sunete în mediu; creează melodie şi ritm; explică prin melodie şi
ritm; confecţionează un instrument şi îl foloseşte pentru a explica ceva; indică
modele ritmice;



Comportamentului specific celor 
OPT INTELIGENŢE :

� INTELIGENŢA CORPORAL-KINESTEZICĂ: creează mişcare pentru a
explica ceva; controlează mişcarea; mimează uşor; participă cu
plăcere la joc de rol; dansează.

� INTELIGENŢA NATURALISTĂ: observă şi notează; clasifică; descrie
schimbările din mediul înconjurător; se îngrijeşte de animale, grădini;
foloseşte lupa sau binoclul pentru observare; desenează/ fotografiază
obiecte din natură.obiecte din natură.

� INTELIGENŢA INTERPERSONALĂ: cooperează în grup; manifestă
sensibilitate şi atenţie la comportamentele/ motivele/ atitudinile/
sentimentele/ toanele celor din jur; explică/ predă ceva cuiva;
foloseşte calculatorul.

� INTELIGENŢA INTRA-PERSONALĂ: stabileşte şi urmăreşte un ţel; ţine
un jurnal; descrie calităţile persoanelor care îl ajută să facă ceva;
exprimă şi e conştient de diferite sentimente; ştie ce vrea şi ce poate/
nu poate face; ştie încotro să se îndrepte dacă are nevoie de ajutor.



Grafic personal de IM

� Încercuiți activitățile care vă caracterizează

� Analizați ce vă atrage la activitatea respectivă sau în 
ce mod vă angajați în ea din punct de vedere al 
inteligențelor multipleinteligențelor multiple

� Bifați în coloanele inteligențelor pe cele adecvate 
pentru fiecare activitate încercuită

� Care inteligențe par a susține activitatea sau 
interesele dumneavoastră?



LIDERUL

� Este capabil să orienteze oamenii 

� Inspiră înredere şi are încredere în el însuşi

� Are suficienta experienţă pentru a privi greşelile 
drept inerente în drumul către succes

� Îi face pe oameni să se simtă mai puternici şi mai 
competenţi



LIDERUL

� Pune accent pe motivarea şi formarea 
oamenilor

� Pune accent pe dezvoltarea răspunderii pentru � Pune accent pe dezvoltarea răspunderii pentru 
rezultate, începând cu el însuşi

� Oferă idei creatoare pentru schimbări şi 
îmbunătăţiri



SUCCES TUTUROR!SUCCES TUTUROR!


