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DEFICIENȚA – absența, pierderea

sau alterarea unei structuri ori a

unei funcții (anatomice, fiziologice

sau psihice) a individului, rezultând

în urma unei maladii, unui accident

sau a unei perturbări, care îi

impiedică participarea normală la

activitate în societate.

DIZABILITATEA este un concept care cuprinde

deficiențele/afectările, limitările de activitate și

restricțiile de participare. Acest termen denotă

aspectele negative ale interacțiunii dintre

individul, copilul sau adultul care are o problemă

de sănătate și factorii contextuali în care se

regăsește, respectiv factorii de mediu și factorii

personali.

Dizabilitatea este parte a condiției umane. Oricine poate ajunge la o situație de

dizabilitate rezultată din interacțiunea condiţiilor de sănătate cu mediul în care

persoana trăieşte, se dezvoltă şi îşi desfăşoară activitatea.
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Diferențierea înseamnă scoaterea la lumină a celor mai bune resurse ale fiecărui elev astfel încât

acesta să poată arăta ceea ce știe, să poată înțelege nivelul la care a ajuns și ce este necesar să

facă în continuare. Pentru atingerea acestui obiectiv, procesul de diferențiere trebuie să

cuprindă:

Diferențierea obiectivelor de învățare – să se țină cont de faptul că elevii pot porni cu niveluri

diferite de cunoaștere și înțelegere și că nu vor înainta toți de la un obiectiv de învățare la

următorul în același ritm.

· Diferențierea activităților de învățare – elaborarea unor activități care să țină seama de

stilurile de învățare și de preferințele tuturor elevilor din grup.

· Diferențierea evaluării – folosirea unor instrumente de evaluare multiple, inclusiv

instrumente care implică elevii în acțiuni de autoevaluare.
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Principalele tulburări întâlnite frecvent la elevii cu deficienţe de învăţare sunt

următoarele:

➢ Deficienţe de atenţie: datorită acestora elevii nu se pot concentra asupra

lecţiei;

➢ Deficienţe de motricitate generală și fină: elevii întâmpină dificultăţi de

coordonare spaţială a motricităţii;

➢ Dificultăţi în prelucrarea informaţiilor perceptive auditive şi vizuale: mulţi

elevi întâmpină greutăţi în a recunoaşte sunetele limbii, dar recunosc uşor

literele și cuvintele scrise;

➢ Lipsuri în dezvoltarea unor strategii cognitive de învăţare: unii elevi nu pot

să-şi organizeze activitatea de învăţare, neavând un stil propriu de învăţare;

➢ Tulburări ale limbajului oral: sunt legate de recepţie, nedezvoltarea

vocabularului, slaba componentă lingvistică şi prezenţa deficienţelor de

limbaj;

➢ Dificultăţi de citire: principalele greutăţi sunt legate de recunoaşterea,

decodificarea şi înţelegerea cuvintelor citite;

➢ Dificultăţi de scriere: sunt manifestate prin greutăţi în realizarea unor

sarcini ce solicită activităţi de scris;

➢ Dificultăţi în realizarea activităţilor matematice: concretizate prin slaba

însuşire a simbolurilor şi a calculului matematic, precum şi a noţiunilor

spaţiale şi temporale folosite la această disciplină (Popovici, 1998).



Tehnologiile didactice din perspectiva stilurilor de învățare
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Stilul de învăţare se referă la modalitatea preferată de receptare,

prelucrare, stocare şi actualizare a cunoștințelor și se dezvoltă ca

urmare a expunerii frecvente şi preferenţiale la o anumită categorie de

stimuli. După modalitatea senzorială implicată, sunt cunoscute trei

stiluri de învățare:

❑auditiv,

❑vizual,

❑kinestezic.

Stilul de învățare este determinat în rezultatul manifestării /

înregistrării unor comportamente specifice în procesul de achiziționare

a cunoștințelor.

Știința pedagogică a dezvoltat diferite instrumente de determinare a

stilurilor de învățare, unul dintre acestea este Chestionarul VAK.

Cunoașterea dominantei stilului de invățare al elevului oferă

posibilitate cadrului didactic de a individualiza procesul didactic, în

primul rând, prin adaptarea stilului de predare, alegerea strategiilor
didactice, a sarcinilor de învățare, a materialelor didactice.



Stilul de învățare Caracteristici generale Aspecte specifice (raportate la 

copil)

Exemple de strategii didactice, racordate la 

stilurile de învățare

Vizual

▪ procesarea informaţiei

prin utilizarea de 

tabele, schiţe, imagini, 

diagrame, grafice, etc.

▪ preferă să vadă lucrurile sau 

desfăşurarea proceselor pe care 

le învaţă;

▪ învaţă pe bază de ilustraţii, hărţi, 

imagini, scheme/schiţe, grafice, 

diagrame, tabele, idei principale;

▪ vorbeşte rapid;

▪ demonstrează concentrare chiar 

şi în medii zgomotoase;

▪ este important să vadă 

cuvintele/textul scris;

▪ îşi decorează/organizează singur 

mediul/spaţiul;

▪ reţine mai repede ceea ce vede 

decât ceea ce aude;

▪ uită instrucţiunle verbale;

▪ utilizează recitirea sau 

rescrierea materialului ca 

metode frecventutilizate pentru 

fixare;

▪ apreciază prezentările video, 

etc.

▪ cadrul didactic furnizează materiale vizuale 

interesante într-o varietate grafică;

▪ se asigură că prezentările vizuale sunt foarte bine 

organizate;

▪ pe parcursul lecţiilor urmăreşte să fie auzit de toţi

elevii pentru a-l asculta şi înţelege

▪ cât mai bine;

▪ ordonarea logică a unor paşi, evenimente, acţiuni;

▪ planificarea a diverse sarcini: de subliniere, 

evidenţiere, încercuire cu diferite culori a 

cuvintelor, formulelor, paşilor;

▪ oferirea de timp suficient pentru vizualizarea 

materialelor şi luarea notiţelor;

▪ fragmentarea materialului;

▪ utilizatrea instrumentelor de studiu (tabele, hărţi, 

scheme, diagrame, grafice, paşi, algoritmi etc.);

▪ planificarea sarcinilor de analiză şi sinteză; de 

transcriere, copiere;

▪ utilizarea materialelor auxiliare care permit elevului 

să povestească mai uşor (imagini, cuvinte-cheie, 

întrebări-reper etc.);

▪ valorificarea materialelor/ panourilor de pe pereţii

clasei; utilizarea TIC ,etc.

Tehnologiile didactice din perspectiva stilurilor de învățare

Aplicând strategii didactice compatibile cu stilul de învățare, cadrele didactice îi ajută pe elevi să-și cunoască
și să-și dezvolte propriile predilecții, talente, să manifeste tot ce au mai bun în domeniul lor de excelență.
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Stilul de învățare Caracteristici 

generale

Aspecte specifice (raportate la 

copil)

Exemple de strategii didactice, 

racordate la stilurile de învățare

Auditiv

▪ prelucrarea 

informaţiei

ascultând;

▪ învăţarea, de 

regulă, de unul 

singur;

▪ realizarea 

asocierilor/ 

conexiunilor între 

concepte/ 

termeni, etc.

• învaţă vorbind şi ascultând;

• este eficient în discuţiile de 

grup;

• învaţă din explicaţiile celui care 

prezintă materialul;

• vorbeşte ritmat;

• verbalizează acţiunea

întreprinsă pentru a depăşi

dificultăţile de învăţare

• îşi manifestă verbal 

entuziasmul;

• vorbeşte cu sine (în gând);

• citeşte mişcând buzele;

• preferă învăţatul în voce;

• suportă greu liniştea în timpul 

învăţării;

• este un bun povestitor;

• preferă discuţiile, etc.

• planificarea sarcinilor de identificare a 

subtitlurilor;

• organizarea învăţării cu tutori sau într-un 

grup în care pot să adreseze întrebări de 

clarificare, să ofere răspunsuri, să 

exprime modul de înţelegere a 

informaţiei orale;

• prezentarea cuvintelor-cheie/a planului 

de idei/a algoritmului unei rezolvări/a 

rezumatului care oferă perspectiva de 

ansamblu;

• planificarea sarcinilor de lectură ghidată 

în grup/în cor;

• practicarea jocurilor de cuvinte;

• dramatizarea poeziilor/unor fragmente;

• interpretarea cântecelor;

• audierea casetelor sau CD-urilor etc.
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Stilul de învățare Caracteristici 

generale

Aspecte specifice (raportate la 

copil)

Exemple de strategii didactice, 

racordate la stilurile de învățare

Kinestezic

▪ asimilarea 

informaţiei prin 

implicare şi

cooperare;

▪ construirea de 

modele/ 

şabloane/schiţe;

▪ manipularea de 

obiecte pentru 

explicarea 

conceptelor 

abstracte, etc.

• are necesitate să atingă şi să se 

implice fizic în activitatea de

• învăţare;

• învaţă prin manipularea 

obiectelor;

• învaţă din situaţiile în care 

poate să experimenteze;

• este atent la gesturi şi

gesticulează;

• memorizează mergând;

• îşi manifestă entuziasmul sărind;

• stă aproape de persoana cu care 

comunică;

• preferă activităţile de joc;

• utilizează acţiuni ale corpului 

pentru a demonstra cele 

învăţate;

• lipsa de activitate determină 

manifestări kinestezice, fiind de 

multe ori confundaţi cu copiii cu 

tulburări de comportament.

• practicarea pauzelor frecvente între 

activităţi;

• utilizarea tehnicilor de dezvoltare a 

memoriei prin mişcare, dramatizare, 

dans, pantomimă,joc de rol;

• utilizarea literelor şi cifrelor magnetice 

ca suport în activităţile lingvistice şi

numerice;

• planificarea sarcinilor care solicită 

plimbatul şi vorbitul în timpul 

învăţării/repetării;

• folosirea constructoarelor, puzzlelor, a 

diferitor mijloace multimedia;

• utilizarea manipulativelor,etc.
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• facilitarea învățării;

• dezvoltarea abilităţilor de lucru/învăţare;

• perceperea adecvată a conceptelor,
noțiunilor, obiectivelor;

• conștientizarea punctelor forte şi punctelor
slabe in procesul de învăţare;

• îmbunătățirea stimei de sine/încrederii în
forţele proprii;

• prevenirea confuziilor în procesul de
învățare;

• consolidarea spiritului de echipă;

• libertatea pentru a găsi modul cel mai
favorabil de învăţare, etc.

• deținerea imaginii clare a diversităţii clasei;

• identificarea motivelor de neimplicare a elevilor în
activități de învăţare;

• satisfacerea necesităților reale ale elevilor cu CES în
procesul de învăţare;

• îmbunătățirea comunicării cu elevii şi părinţii;

• asigurarea succesului elevului și grupului de lucru;

• îmbunătățirea interacțiunii elev-cadru didactic;

• o mai bună gestionare a timpului;

• rezultate mai bune și satisfacție în muncă.

Avantaje pentru cadrele didactice:
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Adaptarea stilului de predare al cadrului didactic la stilurile de învățare ale elevilor comportă o

serie de avantaje – atât pentru elevi și cadrele didactice, precum și pentru părinți.
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Strategiile educației incluzive / integrate sunt ”strategii de micro-grup, activ participative, cooperative,

colaborative, parteneriale”.

Selectarea metodelor şi combinarea adecvată a acestora cu stilul de învăţare este un indicator de calitate in

individualizarea procesului educațional.

Selectarea celor mai potrivite metode conduce la susţinerea, înţelegerea şi facilitarea învăţării fiecărui copil.

Stil de învățare Metode,             tehnici,             procedee

Auditiv

➢ Brainstorming

➢ Problematizarea

➢ Păstrează ultimul 

cuvânt pentru mine

➢ Predicţia

➢ Masa rotundă

➢ Diagrama Wenn

➢ PRES

➢ Pânza discuţiei

➢ Mozaic

➢ Pro/Contra

➢ Fishboll

➢ Învăţarea reciprocă

➢ Secvenţe

contradictorii

➢ Cubul

➢ Studiu de caz

➢ FRISCO

➢ Pălăriile 

gânditoare,

➢ Comerţul cu o 

problemă

➢ Dezbateri

➢ Răspuns rotativ

➢ Secvenţe

contradictorii

➢ Eseul

➢ Interviul în trei 

etape/de grup

➢ Discuţia panel

➢ Secvenţe

contradictorii
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Stil de învățare Metode,            tehnici,             procedee

Vizual

➢ Analiza SWOT

➢ Clustering

➢ Graficul T

➢ Linia valorică

➢ Ghidul de învăţare

➢ Proiectul

➢ Harta conceptuală

➢ Colţurile

➢ Diagrama Wenn

➢ Ştiu-vreau să ştiu-

învăţ

➢ Agenda cu notiţe

paralele/

➢ Jurnal dublu

➢ Cubul

➢ Sinelg

➢ Tehnica Lotus

➢ Blazonul

➢ Turul Galeriei

➢ Revizuirea circulară

➢ Masa rotundă

➢ Tehnica 6-3-5

➢ Acvarium

➢ Cinquain

➢ Brainsketching

➢ Analiza trăsăturilor 

semantice

➢ Explozia stelară

➢ Scheletul de peşte
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Stil de învățare Metode,             tehnici,             procedee

Kinestezic

➢ Mâna oarbă

➢ Cubul

➢ Turul Galeriei

➢ Investigaţia

➢ Experimentul

➢ Pălăriile gânditoare

➢ Învăţarea

dramatizată

➢ Secvenţe

contradictorii

➢ Unul stă - ceilalţi

circulă

➢ Mişcaţi / Îngheţaţi / 

Formaţi perechi
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În procesul proiectării și realizării efective a procesului educațional pentru copiii

cu CES, este important a selecta corect și formele de organizare a activității de

învățare, în dependenţă de stilul de învăţare al copilului cu CES.

Astfel, pentru copiii cu stilul de învăţare auditiv şi kinestezic se recomandă

utilizarea lucrului în pereche, în grupuri mici, iar pentru cei cu stilul de învăţare

vizual – lucrul individual (cu suport vizual).

Adaptarea actului predării se poate face prin diferite modalități.

Exemple în acest sens (adaptate după Lewis&Doorlag):

Caracteristici ale sarcinii Adaptări

Nivelul de dificultate a sarcinii o Se împarte sarcina în mai multe secvențe (sarcini mai

mici) şi elevul le rezolvă consecutiv;

o Se înlocuieşte sarcina cu una mai uşoară.

Condiţiile în care este realizată sarcina.

Modul de prezentare

o Se pot folosi mijloace de sprjin (spre exemplu,

calculatorul de birou la ora de matematică).

o Se schimbă, în funcţie de ablităţile elevului (spre

exemplu, sarcini cu realizare/prezentare orală, pentru

elevii care nu pot scrie/sarcini scrise, pentru elevii cu

dificultăți de limbaj și comunicare) sau se prezintă

informaţia în mai multe forme.
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Caracteristici ale sarcinii Adaptări

Modul de răspuns Se schimbă în funcţie de ablităţile elevului (spre 

exemplu, răspunsuri orale pentru elevii care au 

dificultăţi la scris, răspuns prin prezentări la 

calculator, în formă de scheme, desene etc.).

Volumul Se reduce numărul răspunsurilor, varianta redusă a 

răspunsului (de exemplu, poate fi solicitat 

răspunsul scurt, fără argumentare).

Ritmul de lucru Creşte timpul alocat sarcinii sau nu se stabilește 

limită de timp.

Corectitudinea răspunsului Ajustarea standardelor (reducere). Pot fi tolerate 

erorile ortografice în unele răspunsuri.

Prezentarea informaţiillor noi Se foloseşte lectura sau demonstraţia sau se 

explică informaţia nouă în moduri diferite sau se 

repetă de mai multe ori.

Transferul în practică Mai multe ocazii pentru a aplica în practică 

competențele achiziționate (eșalonat, pe etape ale 

procesului de achiziționare).

Feedback cu privire la reuşită/

succes

Mai multe ocazii pentru a practica, creşte

cantitatea şi calitatea feedback-ului

Materiale pentru învăţare Să fie atractive, accesibile, conforme CES ale 

elevului.

Se schimbă frecvent pentru a fi simplificate sau se 

înlocuiesc.

Ritmul predării Se ajustează în conformitate cu CES ale copilului.
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Categorii de CES Exemple de strategii

Dizabilități intelectuale

1. Organizarea clasei pe centre de interes:

❑ crearea zonelor de lucru

❑ folosirea materialelor intuitive

❑ alternarea stilurilor de învățare

❑ diversificarea activităților

2. Organizarea clasei pe forme de lucru:

❑ activități în grupuri

❑ activități în perechi

❑ lucru individual

3. Crearea ambianței emoționale pozitive:

❑ crearea și stimularea sentimentului de siguranță

❑ valorizarea reușitelor elevilor

❑ dezvoltarea motivației pentru învățare

4. Încurajarea permanentă, etc.
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Categorii de CES Exemple de strategii

Dificultăți de învățare

1. Cunoașterea modului/stilului (stilurilor) de învățare:

❑ observarea

❑ convorbirea

❑ evaluarea

2. Cunoașterea necesităților:

❑ observarea directă

❑ analiza diferitor rapoarte de evaluare

❑ informare din diferite surse: părinți, specialiști, colegi 

etc.

3. Evaluarea punctelor forte:

❑ testare

❑ jocuri de rol

❑ observare, etc.

4. Încurajarea permanentă, etc.
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Categorii de CES Exemple de strategii

Dizabilități de vedere

1. Activități de susținere a independenței:

✓ familiarizarea cu principalele trasee în interiorul școlii și 

în afara ei

✓ însoțirea de către colegi

2. Includerea în colectivul clasei:

✓ activități extracurriculare

✓ ședințe cu părinții

✓ repartizarea însărcinărilor, etc.

3. Scrierea cu litere de dimensiuni mai mari pe postere, 

flipchart, tabla personală

4. Utilizarea, după caz, a alfabetului Braille

5. Adaptarea strategiilor didactice:

✓ mărirea dimensiunilor literelor textelor scrise

✓ prezentarea grafică

✓ folosirea imaginilor de dimensiuni mari

✓ profilarea, prin linii mai evidențiate, a chenarelor în 

jurul elementelor importante de pe materialul de lucru

✓ utilizarea TIC, etc.

6. Încurajarea permanentă, etc.
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Categorii de CES Exemple de strategii

Dizabilități de auz

1. Organizarea clasei/grupului în semicerc:

❖ comunicare simetrică

❖ citire labială

2. Aplicarea metodelor intuitive:

❖ demonstrarea

❖ prezentarea grafică

❖ prezentarea imaginilor pentru ilustrarea conținuturilor de 

învățare

❖ utilizarea TIC, etc.

3. Formularea clară și concisă a sarcinilor

4. Repetarea sarcinilor

5. Încurajarea permanentă,etc.
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Categorii de CES Exemple de strategii

Autism

1. Activități de comunicare:

o convorbiri

o excursii

o reducerea anxietății și consolidarea sentimentului de 

siguranță

2. Activități de relaționare:

o comunicarea profesor-elev

o comunicarea elevi-elev

o socializare în afara școlii

3. Diferențierea sarcinilor:

o cu caracter liniștit, repetat, chiar rutinar

o consecvență în prezentarea sarcinilor

o gândire imaginară, creativitate, spontaneitate

4. Încurajarea permanentă, etc.



Tehnicile și strategiile de predare stimulează învățarea prin 

implicarea unor sau a tuturor simțurilor pentru:

•colectarea, înțelegerea informației privind sarcina de realizat;

•corelarea informațiilor cu conceptele deja cunoscute și înțelese;

•perceperea logică implicată în rezolvarea problemelor;

•învățarea sarcinilor de rezolvare a problemelor;

•aplicarea abilităților de gândire nonverbală;

•înțelegerea relațiilor dintre concepte;

•stocarea și păstrarea informațiilor pentru utilizare /revalorificare 

ulterioară.

Practica educațională demonstrează că toți copiii, cu sau fără 

CES, învață mult mai ușor, memorează și pot aplica mai ușor 

concepte pentru învățarea viitoare, dacă în predare sunt folosite 

metode compatibile cu particularitățile personale de dezvoltare 

ale simțurilor lor, asociate și stilurilor de învățare.

Tehnicile multisenzoriale oferă o varietate de oportunități de 

angajare a simțurilor personale in procesul de învățare. 21



Tehnici pentru stimularea raționamentului vizual:

• Text și/sau imagini pe hârtie, postere, modele, ecrane de proiecție, 

calculatoare, flash carduri, etc.;

• Utilizare culori pentru evidențierea, organizarea informațiilor sau a 

imaginilor;

• Organizatori grafici, etc.

Organizatorii grafici sunt foarte frecvent utilizați în instruirea /asistența 

copiilor cu dizabilități de învățare. 

Această tehnică îi ajută pe profesori să predea și pe elevi să înțeleagă mai 

bine materia nouă, să relaționeze conceptele noi cu cele deja cunoscute, să 

identifice ideile principale/esența unei informații, să soluționeze probleme, 

etc.

Organizatorii grafici sunt de diferite formate și pot fi utilizați in diferite 

scopuri:

• clasificare;

• expunerea șirului de acțiuni/evenimente;

• semantizare;

• stabilirea relației cauză-efect;

• matricea comparație-contrast;

• modelul Frayer, etc.
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Exemple organizatori grafici
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Exemple organizatori grafici
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• Texte/cărți înregistrate pe bandă,
lectură asistată de colegi, lectură
asociată, cititoare de text
computerizate, etc.;

• Video cu audio însoțitor;

• Muzică, cântece, instrumente,
vorbire orală, rime, jocuri ritmate,
etc.

• Obiecte: tăvi cu nisip, hârtie gofrată, 
obiecte texturate;

• Puzzle-uri pentru îmbunătățirea 
abilităților motorii fine;

• Materiale de modelare: argilă, plastilină, 

aluat, alte materiale sculpturale;

• Materiale mici, numite manipulative (in 

special, pentru reprezentarea valorilor 

numerice, pentru predare calcul, etc.).

Tehnici pentru stimulare tactilă: 
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Tehnici pentru stimulare kinestezică: 

• Jocuri – sărituri cu coarda, cântecele cu mișcări ritmice, aplauze;

• Activități cu mișcări de amploare – dansuri, competiții, jocuri de învățare, 

etc.



Tehnici pentru formarea abilităților de citit-scris

26

Scrierea pe nisip (pe făină, cremă de ras sau alte asemenea materii)

• Permite copiilor să utilizeze văzul, atingerea și 

sunetul pentru a conecta litere/sunete.

• Este foarte ușor de realizat.

• Este stimulativă și distractivă in același timp.

• Poate fi aplicată pentru remedierea celor mai 

severe deficiențe de scris.

Scrierea în aer
• Denumită și ”scrierea pe cer”, această tehnică 

este, de asemenea, foarte ușor de realizat.

• Constă in conturarea in aer, cu două degete, a 

literelor.

• Are loc dezvoltarea așa-numitei ”memorii 

musculare”.

• Tehnica implică văzul, simțul tactil; poate fi 

combinată cu rostirea sunetelor corespunzătoare 

literelor conturate.



Tehnici pentru formarea abilităților de citit-scris
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Construirea cuvintelor
• Este o tehnică foarte simplă, constând în alcătuirea 

cuvintelor din litere separate (magnetice sau de alt fel).

• Literele pot fi diferențiate după culori. De ex., vocale 

roșii și consoane albastre.

• În procesul construirii cuvintelor, copiii pot rosti 

sunetele corespunzătoare

Bețișoare cu istorioare

• Tehnică utilă in lucrul cu copiii care înțeleg mai greu un text.

• Istorioara/povestea este împărțită în părți. Esența fiecărei părți va 

fi înscrisă pe un bețișor de culoare diferită.

Scrierea cu litere decupate



Tehnici pentru formarea abilităților de citit-scris
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• Copiii fac conturul literei cu degetele și pronunță sunetul

cu voce tare.

• Ajută copiii să își cultive memoria tactilă a literelor și

sunetelor.

• Din mai multe astfel de litere pot fi constituite cuvinte,

sintagme, propoziții scurte, etc.

Urmărește și fă labirinturi

• Una dintre cele mai simple tehnici de dezvoltare a

competenței de scris (prin dezvoltarea motricității fine,

capacității de urmărire a conturului etc.).

• Labirintul trebuie să aibă două puncte de bază care să

orienteze copilul in conturare: ”start” și ”finiș”.

• In funcție de capacitățile copiilor, pot fi propuse contururi mai

late sau mai înguste.

• pentru a fi mai atractiv, labirintul poate fi completat și cu

eroi/imagini: de ex., ajută-l pe Făt-Frumos să ajungă la castel!

Scrierea cu litere decupate



Tehnici pentru pentru formarea abilităților de calcul 
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• Se folosesc diverse obiecte mici (mărgele, boabe etc.), pentru a face

diferite operații: adunare, scădere, grupare, înmulțire/împărțire, etc.

• Este o tehnică multisenzorială care implică simțul tactil, dar și văzul,

auzul.

Construire cu cuburi și plăci colorate

• Se utilizează diverși itemi care ajută la formarea/ consolidarea

competențelor de grupare, comparare, măsurare etc. De ex., cadrul

didactic stivuiește obiecte a câte 2, 4, 6 și, ulterior, le propune copiilor

să continue următoarele 2-3 de stive.

• Ca și alte tehnici de învățare multisenzorială, contribuie la

dezvoltarea mai mult decât a unui simț, consolidând, astfel,

competențele formate.

Vizualizare cu obiecte (manipulative) mici

Desenarea problemei

• Este o metodă mai avansată după mărgele, plăci, cuburi!

• Implică, alături de simțurile menționate, și gândirea logică.

• Exemplu: multiplicarea

Copilul desenează 6 rânduri a câte 4 stele. Vizualizează problema și

identifică mai ușor soluția.
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Tehnicile de învățare multisenzorială sunt utile și importante, deoarece:

• fac apel la mai mulți analizatori, mărind, astfel, capacitatea de învățare;

• pot fi aplicate în studiul diferitor materii/teme/subiecte și în formarea 

diferitor competențe;

• este în beneficul tuturor copiilor, dar sunt de foarte mare ajutor pentru 

copiii cu CES.
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