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Abstract. Applying the Bologna process has in view the focusing the didactical 

process  on student. Thus, assumine by the students of some intelectual work 
techniques represents an efficient condition of the education process. The work sugests 
a few techniques of memorising which can be used by students in educational process.  

 

MATERIAL ŞI METODĂ 
Autorii Raportului către Clubul de la Roma, intitulat Orizontul fără limite al învăţării 

(1981), argumentau că decalajul uman, inclusiv cel dintre societăţi are la bază faptul că nu 
se învăţă cât şi cum ar trebui. În acest sens, în locul unor tipuri de învăţare anacronice (de 
menţinere şi prin şoc), dinamismul fără precedent al timpului istoric actual impune învăţarea 
de tip inovator (care are drept caracteristici esenţiale: caracterul anticipativ şi participativ). 

Raportul către UNESCO al Comisiei Internaţionale pentru Educaţie în secolul XXI 
preciza că pilonii educaţiei în noul mileniu vor fi legaţi de  a învăţa să cunoşti, a învăţa să fii, a 
învăţa să acţionezi şi a învăţa să convieţuieşti cu semenii (Delors, coord., 2000). 

Dintr-o investigaţie realizată la nivelul studenţilor din anul I, care urmează cursurile 
DPPD, a rezultat faptul că aceştia nu au deprinderi de muncă intelectuală, altfel spus nu ştiu 
să înveţe. De aceea, considerăm că este de datoria cadrelor didactice care predau 
disciplinele psihopedagogice, dar şi a celorlalţi profesori de a-i abilita cu metode şi tehnici de 
muncă intelectuală. Considerăm că în acest fel răspundem finalităţilor unui învăţământ 
formativ, care să pregătească cetăţeanul viitorului pentru o lume care-şi va accentua rutmul 
schimbărilor. În comunicarea de faţă ne-am propus să oferim sugestii metodice prinvind 
realizarea memorării în procesul de învăţare . Vom continua acest efort cu alte prilejuri. În 
concluzii am insistat asupra importanţei formării la studenţi a unor deprinderi de muncă 
intelectuală. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Însuşirea unor tehnici de memorare 
Studenţii trebuie să conştientizeze faptul că se memorează: 

  10% din ceea ce se citeşte; 
  20 % din ceea ce se ascultă; 
  30 % din ceea ce se vede; 
  50 % din ceea ce se citeşte şi se ascultă; 
  80 % din ceea ce se spune; 
  90 % din ceea ce se face. 



 Deoarece unghiul nostru de abordare este cel al psihologiei educaţiei, vom 
prezenta câteva tehnici de îmbunătăţire a memoriei (mnemotehnici).1

a) Structurarea informaţiilor în unităţi 
Ţinând cont de cifra magică 7 a unităţilor care pot fi memorate, este bine ca 

elevii şi studenţii să grupeze itemii de memorat astfel încât să crească treptat numărul 
lor. 

b) Tehnica locurilor 
Ea se recomandă în situaţiile în care elevul/ studentul are de memorat o 

succesiune de itemi arbitrari (cuvinte fără legătură). I se sugerează celui care învaţă să-şi 
imagineze că face o plimbare prin propria casă şi să asocieze câte un loc cu un anumit 
cuvânt de memorat. 

c) Metoda cuvântului cheie 
Tehnica se recomandă în învăţarea unei limbi străine. Atunci când trebuie să 

reţină un cuvânt nou, elevul va asocia o parte a acelui cuvânt cu unul din limba maternă. 
La reactualizare va trebui să ne amintim mai întâi cuvântul cheie. 

d) Memorarea prin crearea unei poveşti 
Metoda are în vedere legarea tuturor cuvintelor pe care trebuie să le memorăm 

sub forma unei poveşti, în care cel care memorează are un rol activ. 
e) Memorarea datelor prin tehnica vizuală, auditivă, tactilă sau kinestezică 
Fiecare individ are predilecţie pentru o anumită manieră de a memora. Unii pot 

să verbalizeze mai uşor ceea ce au memorat, alţii să facă asocieri auditive etc.În fiecare 
caz se folosesc procedee distincte de memorare (vezi D. Chalvin). 

f) Procedeul „pâlniei” 
El sugerează faptul că în efortul de memorare trebuie să plecăm de la ideile 

generale spre detalii. Listele şi hărţile conceptuale se construiesc după acelaşi principiu. 
g) Acronimele 
Ele au în vedere gruparea iniţialelor cuvintelor de memorat pentru a se forma 

cuvinte cu sens. De exemplu, VANA PS CAPI poate reprezenta acronimul de la verb, 
adjectiv, numeral, articol, pronume, substantiv, conjuncţie, adverb, prepoziţie şi 
interjecţie (ultimile patru sunt părţi neflexibile).  

h) Oraşul 
Acest procedeu se recomandă în efortul de învăţare a limbilor străine. Pentru a fi 

mai uşor reţinute, cuvintele se plasează în locuri „amenajate” special, după o anumită 
logică (de exemplu, legumele vor fi amplasate în locurile în care ele se vând). 

i) Corespondenţele numerice cu rimă 
Acest procedeu se recomandă pentru memorarea unei liste de cuvinte 

(domnitorii în ordine cronologică, etapele în desfăşurarea unui fenomen, componentele 
unui mecanism în ordinea importanţei lor etc.). 

j) Organizatorii grafici (OG)  (Stanciu M., 2003) 
          OG permit prezentarea structurată  a informaţiei în mai multe moduri: 

 OG de tip comparativ 
 OG de tip secvenţial 
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1 Valorificăm mai multe surse: Atkinson R.L. et al, 2002; Linksman R., 1999; Drapeau C., 2000; Bernat S.-E., 
2003; Chalvin D., 1996, tome 2 . 
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 OG de tip cauză-efect 
 OG pentru structuri de tip problemă- soluţie 

k) Cuvintele-bolduri  Procedeul se recomandă pentru memorarea unor date, 
numere de telefon sau liste de preţuri. În acest sens, se vor asocia cifrele cu anumite 
consoane şi se vor compune cuvinte care se vor reţine mai uşor. 

l) Precizarea datei la care va avea loc reactualizarea 
Repetarea trebuie făcută în funcţie de termenul la care se va face reactualizarea . 
 

A repeta timp de După A reactualiza după... 
10 minute 1 oră 1 zi 
5 minute 1 zi 1 săptămână 
3 minute 1 săptămână 1 lună 
3 minute 1 lună Termen lung 

 
 
m) Metoda RICAR 
Metoda urmăreşte dezvoltarea capacităţii de a învăţa şi reproduce un material 

mai amplu dintr-o carte (Thomas şi Robinson, 1982).Denumirea metodei este un 
acronim de la etapele de desfăşurare care trebuie parcurse: 

• Răsfoirea materialului (pentru a ne face o idee de ansamblu); 
• Întrebări (cei care învaţă îşi vor pune întrebări în legătură cu materialul 

respectiv); 
• Amintirea ideilor esenţiale ale unui subpunct înainte de a trece la următorul. 
• Recapitularea în gând a elementelor esenţiale ale întregului material. 
 Dezvoltarea memoriei presupune un adevărat antrenament, care trebuie făcut zi 

de zi şi oră de oră. (Şen Al., 1992). 
 

CONCLUZII 
 Stăpânirea unor tehnici de muncă intelectuală în paralel cu asigurarea unui 

substrat motivaţional potrivit conduc la aprofundarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor 
asimilate în şcoală prin efort individual. Aceste procedee contribuie la realizarea 
dezideratului fundamental al educaţiei moderne, acela de “a-l învăţa pe student cum să 
înveţe”. Aceste metode şi tehnici circumscriu unui stil al muncii intelectuale, propriu 
fiecărui individ. 

Principalele direcţii de acţiune în acest sens sunt: 
 Îndrumarea studenţilor la întocmirea unor planuri de idei şi rezumate ale  

bucăţilor de lectură sau lucrărilor citite. 
    Iniţierea studenţilor în elaborarea şi prezentarea unor eseuri, referate şi 

comunicări -ca modalităţi eficiente pentru familiarizarea lor cu cerinţele 
muncii creatoare. 
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    Abilitarea studenţilor cu metode şi tehnici de elaborare şi prezentare a unor 
proiecte individuale şi de grup, inclusiv în ceea ce priveşte managementul 
proiectelor. 

    Iniţierea studenţilor în metodologia cercetării ştiinţifice din perspectiva 
standardelor impuse de Procesul de la Bologna şi de U.E. 

  Iniţierea studenţilor în folosirea unor instrumente auxiliare pentru   
îmbogăţirea cunoştinţelor şi rezolvarea sarcinilor de învăţare (dicţionare, 
enciclopedii, crestomaţii, mass-media etc). 

    Respectarea  unui regim zilnic raţional de muncă şi odihnă. 
     Propunem elaborarea şi tipărirea unui ghid de iniţiere a studenţilor în 

tehnicile muncii intelectuale. 
  De asemenea, propunem includerea în planul de învăţământ a unei 

discipline (cu caracter facultativ) care să abordeze această problematică a 
abilitării studenţilor cu metode şi tehnici de învăţare eficientă. 
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