
Planifică învățarea
Strategii pentru învățare eficientă



• Pentru a învăța eficient este necesar să îți planifici timpul, stabilind exact când și

cât timp vei lucra, când te vei juca sau dormi etc. Elevii care își planifică timpul

au rezultate mai bune decât cei care nu o fac.

• Dacă ai tot mai multe activități de făcut și tot mai puțin timp, atunci este necesar

să îți faci o planificare. Vei descoperi timp liber acolo unde te aștepți mai puțin și îl

vei putea folosi pentru activitățile care îți plac cu adevărat.

• Pentru o bună planificare, este necesar să conștientizezi cum îți petreci timpul în

general, să rămâi concentrat pe rezultat, să îți stabilești prioritățile, să îți

programezi sarcinile importante, dar și să găsești o soluție pentru lucrurile pe care

le amâni de mult timp.



Formulează obiectivul clar și specific
Un obiectiv trebuie să îți spună exact ce îți dorești și să fie măsurabil.

De exemplu, ”Vreau ca săptămâna aceasta să citesc cel puțin 80 de

pagini din cartea recomandată la ora de română” este un obiectiv

atât clar, cât și specific.
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Formulează obiectivul pozitiv

Spune mai degrabă ”Vreau să lucrez în plus trei probleme de

matematică pe zi” decât să spui ”Nu vreau să lucrez doar tema dată

de profesorul de matematică”.

Stabilește o limită de timp

Propune-ți un termen limită realist pentru îndeplinirea obiectivului.

Împarte obiectivul pe termen lung în pași mai mici
De exemplu, dacă îți dorești să devii un cântăreț/o cântăreață

excepțional(ă), un prim pas pe termen scurt ar fi să te înscrii la un curs

de canto.
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Scrie-ți obiectivul pe o coală de hârtie 

și păstreaz-o la vedere

Acest lucru te va ajuta să rămâi tot timpul concentrat(ă) pe îndeplinirea lui.
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Verifică progresul

Evaluează progresul pe care îl faci în timp. Faci ceea ce trebuie

făcut ca să îți realizezi obiectivul? Dacă nu, ce anume poți face ca

să revii la el?



Reguli de aur

 Alocă timp mai mult pentru cele mai importante/dificile materii de studiu.

 Planifică-ți cel puțin o zi complet liberă (sâmbăta sau duminica), plus o 

după-amiază și o seară libere (de preferat în zile diferite).

 Fă o planificare pentru săptămâna următoare duminica după-amiază. 

Rezervă puțin mai mult timp decât estimezi pentru fiecare activitate, 

pentru că nu suntem mereu la fel de eficienți.

 Nu amâna lucrurile importante, dar neplăcute.

 Elimină tot ce nu este important.

 Stabilește intervale când să nu fii deranjat și transmite-le celor care te-ar 

putea întrerupe.

 Oferă-ți recompense la îndeplinirea unei sarcini complexe.

 Când începi ceva, du acel lucru la bun sfârșit.

 Amintește-ți! Rezervă timp pentru TINE.



SUCCES!


