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CUM ÎNVĂȚĂM MAI UȘOR

Pentru a fi eficientă, învățarea 
necesită o pregătire: ordine pe birou, 
lumină corespunzătoare, încăpere ae-
risită. Este important să ții cont și de 
ritmul tău intern (perioada din zi în 
care eficiența ta este maximă).

Construiește cât mai multe scheme/diagrame sugestive care să 
exprime relațiile dintre noțiuni. Diagramele au cuvântul cheie 
(tema lecției) scris în mijloc și se construiesc spre exterior cu alte 
cuvinte cheie legate prin linii sau săgeți care să arate conexiunile 
dintre noțiuni.
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Reții mai bine dacă înveți în timp și pe bucăți. Dacă reții multe 
informații în timp scurt, nu-ți vei mai aminti nimic după o vreme. 
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Pune-ți întrebări în timp ce înveți (de ex. Ce idei sau fapte 
asemănătoare am mai întâlnit?; Cum pot folosi aceste informaţii?). 
Astfel îți programezi creierul să caute răspunsul, să realizeze 
conexiuni și să înțeleagă. 
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Explică/imaginează-ți că explici lecția, cu cuvintele tale, unei alte 
persoane. Studiile arată că omul reține 10% din ce citește, 20% din ce 
aude, 30% din ce vede, 50% din ce vede și aude în același timp, 80% 
din ce spune și 90% din ce spune și face în același timp. De aceea, cea 
mai bună metodă să reții este să predai altora ceea ce ai învățat.

ÎNVAȚĂ PE ALTCINEVA 
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Scrie, cât mai concis, doar ideile principale și conceptele-cheie. 
Luarea notiţelor “cuvânt cu cuvânt” este o practică greşită, consumă 
timp şi este obositoare.
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 Învață în același loc și la ore fixe. 

 Fă ordine pe birou (dezordinea îți distrage atenția). 

  Adună toate materialele necesare înainte să începi să înveți (caiete, 
creioane, rigle etc). 

  Învață, dacă este posibil, cu fereastra deschisă. Dacă nu, aerisește 
camera după 1-2 ore de lucru. 

  Iluminatul necorespunzător influențează negativ dispoziția de lucru. 
Cea mai indicată este lumina naturală. 

  Învață la birou, nu în pat (patul induce ideea de somn și lentoare în 
activitatea intelectuală). 

  Pentru majoritatea oamenilor, orele de maximă eficienţă sunt între 
8-13 și 16-19. Dacă nu știi care este momentul tău de studiu, monito-
rizează timp de câteva zile perioadele în care înveți mai ușor. 

  Evită întreruperile în timp ce înveți. Învață să spui NU prietenilor 
care te caută permanent la telefon sau pe rețelele de socializare. 

  Ia pauze astfel încât creierul să se odihnească pentru a fi mai receptiv 
la informații (o pauză de 5-10 minute după fiecare ședință de studiu 
de 45-50 de minute).

Tips & Tricks pentru o învățare eficientă


