
Trucuri pentru memorie



Tehnici de 

memorare



(pentru liste de termeni). Termenii sunt grupați după un criteriu 

anume (conținut, formă, mărime, inițială, în ordine alfabetică).

Gruparea01

... sunt serii de iniţiale ale cuvintelor dintr-o sintagmă, titlu etc.

Acronimele02

... este o alegere personală. Se pot folosi inițialele sau anumite 

fragmente de cuvinte care sunt incluse într-o propoziție sau frază 

simplă, construită de tine. 

Asocierea03

... este un mod de a-ți aminti informaţii în cazul în care ordinea nu 

este importantă. Ea presupune asocierea informaţiilor de memorat 

cu obiectele dintr-o cameră. Imaginează-ţi o cameră pe care o ştii 

bine. Asociază imagini, reprezentând informaţiile pe care doreşti 

să ţi le aminteşti, cu obiecte din cameră. Pentru a-ţi aminti 

informaţiile, fă un tur imaginar al camerei, vizualizând obiectele 

cunoscute şi imaginile asociate.

Metoda Camerei Romane04

Tehnicile de memorare 

(mnemotehnicile) sunt procedee 

care înlesnesc memorarea 

cunoștințelor prin organizarea lor 

într-un sistem logic. Iată câteva 

tehnici:



Exersează concentrarea

Concentrarea este elementul cel mai important 

pentru învățare și poate fi exersată. Când ești obosit, 

efortul de concentrare este și mai mare. Exersarea 

concentrării trebuie făcută în mod regulat pentru a 

avea efect.

Privește cu atenție, timp de câteva secunde, o zonă limitată din 

jurul tău și persoanele care se află în această zonă. Încearcă apoi 

să notezi pe o foaie cât mai multe detalii pe care ți le amintești, de 

exemplu ce se afla pe masă, ce culoare au șosetele persoanei din 

dreapta ta, câți nasturi ai putut observa la bluza ei, ce oră indica 

ceasul de pe perete etc.

Încearcă!

Nu este ușor, însă cu timpul, dacă vei face zilnic astfel de exerciții, memoria ta îi va uimi 

pe toți!



Tehnici de memorare

02
Acronimele

De exemplu, ROGVAIV –

Roşu, Oranj, Galben, Verde, 

Albastru, Indigo, Violet 

(ordinea culorilor în spectrul

vizual)

Creează un acronim pentru 

președinții României de după 

Revoluție, în ordinea în care 

au fost aleși: Iliescu, 

Constantinescu, Iliescu, 

Băsescu, Iohannis. Verifică în 

cât timp poți reproduce 

numele lor.

03
Asocierea

Exemple:

• Cezautica = Cezar, Aurelian, 

Tiberius, Caligula

• Numarul de telefon: 

0712960930. Se asociaza 

primele două cifre cu luna în 

care m-am născut, 

următoarele cu vârsta pe care 

o am, alte două cu numărul 

autobuzului cu care circul etc.

Memorează cât de repede poți 

numărul de telefon al 

colegului/colegei de bancă. 

Verifică în cât timp îl poți 

reproduce.

04
Metoda Camerei

Romane

Exemplu: În cameră am 

urmatoarele obiecte: masă, 

vază, lampă, ceas, scaun, 

oglindă, tablou etc. Dacă 

vreau să îmi amintesc data 

Unirii Principatelor Române, 

mă pot folosi de obiecte astfel: 

privesc ceasul care arată ora 

18 şi 59 minute, şi obţin astfel 

anul 1859, apoi mă uit la 

tablou şi îmi imaginez că arată 

Moldova lipită de Țara 

Românească şi că sub tablou 

este o plăcuță cu numele celui 

care l-a creat: Alexandru Ioan 

Cuza etc.

Poți folosi această metodă 

pentru a reține mai ușor orice 

lecție care include date și 

evenimente. 

01
Gruparea

Iată un exemplu cum să 

memorezi mai ușor 

următoarele instrumente de 

măsurare: riglă, ruletă, ceas, 

termometru, clepsidră, vas 

gradat, cântar. Gruparea 

poate fi făcută în ordine 

alfabetica, dupa inițială: 

CCCRRTV (Cântar, Ceas, 

Clepsidră, Riglă, Ruletă, 

Termometru, Vas gradat)

.

Folosește această tehnică 

pentru a memora următoarea 

listă de cumpărături: pâine, 

unt, apă, săpun, șervețele, ziar, 

scobitori, periuță de dinți. 

Verifică în cât timp poți 

reproduce lista de obiecte.



De reținut!

4 3

1 2

În cursul unei săptămâni,

capacitatea de a învăța este mai

redusă în prima și ultima zi, ea

crește treptat de luni până miercuri

și începe să scadă de joi până

sâmbătă.

Folosește tehnicile de memorare

în cazul informațiilor fără relații

logice între ele.

Începe cu temele mai dificile și

păstrează pentru sfârșit pe cele

mai ușoare.

Exersează concentrarea. Fii 

mereu conștient(ă) de ceea ce 

există și se întâmplă în jurul tău. 

Încearcă să nu te pierzi în 

imaginație, în gânduri, ci fii în 

prezent și privește totul ca pe o 

piesă de teatru. Fă exerciții de 

concentrare în fiecare zi și vei fi 

uimit(ă) de rezultate.



SUCCES!


