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PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND 
DETERMINAREA STILURILOR DE ÎNVĂȚARE 

COD PO-CEAC- 
 
 
1. Lista responsabilităţilor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a 

reviziei în cadrul ediţiei procedurii operaţionale. 

 Elemente 
privind 

responsabilii/ 
operatiunea 

Numele si 
prenumele 

Functia Data Semnatura 

 1 2 3 4 5 

1.1 ELABORAT Colea  

Gina-Violeta 

Psiholog școlar 1.10.2018  

1.2. VERIFICAT Mardare Liliana Membru CEAC 1.10.2018  

1.3 APROBAT Munteanu Alina DIRECTOR 1.10.2018  
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2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor in cadrul ediţiilor procedurii operaţionale 

 Ediţia sau după caz, 
revizia în cadrul 

ediţiei 

Componenta 
revizuită 

Modalitatea 
reviziei 

Data la care se 
aplică 

prevederile ediţiei 
sau 

reviziei ediţiei 
 1 2 3 4 

2.1 Ediţia 1   8.10.2018 

 

 

I. SCOPUL PROCEDURII: 

Scopul acestei proceduri este identificarea stilurilor de învățare ale elevilor de la 

LICEUL TEHNOLOGIC „ELENA CARAGIANI” TECUCI și întrebuințarea 

informațiilor astfel obținute, spre creșterea performanțelor școlare. 

II. ARIA DE CUPRINDERE: 

Această procedură se aplică tuturor elevilor înscrişi la LICEUL TEHNOLOGIC „ELENA 

CARAGIANI”  TECUCI. 

III. RESPONSABILITĂȚI: 

1. Doamna Consilier școlar are responsabilitatea de urmărire ca la toate clasele să fie aplicate 

chestionarele cu privire la determinarea stilurilor de învăţare şi includerea în catalog a 

centralizatorului pentru fiecare clasă. 

2. Toţi diriginţii au responsabilitatea de a aplica elevilor chestionarul cu privire la stilurile de 

învăţare. 

IV. DESCRIEREA PROCEDURII: 

1. Se distribuie profesorilor diriginţi chestionarele care urmează a fi aplicate elevilor în 

vederea identificării stilurilor de învăţare. ( Anexa 1) 

2. Diriginţii se ocupă cu multiplicarea chestionarelor care urmează a fi aplicate elevilor clasei. 

3. Diriginţii aplică chestionarul cu privire la determinarea stilurilor de învăţare, tuturor elevilor 

clasei. 

4. Diriginţii vor interpreta cu ajutorul elevilor acest chestionar, stabilind stilul de învăţare al 

fiecărui elev şi, dacă este posibil, stilul de învăţare predominant al clasei. 

5. Diriginţii vor întocmi un tabel cu elevii şi stilurile lor de învăţare, afișându-l pe coperta 

interioară a catalogului, astfel încât să se poată ţine cont de acest lucru la fiecare oră de curs. 
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6. Diriginţii păstrează chestionarele aplicate elevilor în portofoliul Consiliere şi Orientare 

pe tot parcursul anului şcolar în curs și un exemplar este predat Consilierului școlar care îl 

va păstra la dosarul Comisiei. 

7. Consilierul școlar va realiza o centralizare a stilurilor de învățare la nivelul școlii pe care 

o va prezenta tuturor cadrelor didactice. 

V. MONITORIZAREA 

Toate dovezile activităţii desfăşurate inclusiv Raportul privind identificarea stilurilor de învățare, 

vor fi îndosariate şi păstrate. 

 

NOTĂ: 

Toţi factorii implicaţi în aplicarea procedurii sunt responsabili de modul în care ea este 

implementată, respectată şi aplicată. Pentru modificarea procedurii este responsabil preşedintele 

CEAC. Orice procedură nou realizată dar şi revizuirile procedurilor se supun validării C.A. 

Membrii CEAC se fac responsabili de informarea Consiliului Profesoral de procedurile care 

trebuie aplicate în şcoală.   

VI   ANEXE 

     Anexa 1  Chestionar stiluri de învățare      F 01 PO 03.10 

     Anexa 2   Tabel – stiluri de învățare           F 02 PO 03.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 01 PO 03.10 

LICEUL TEHNOLOGIC “ELENA CARAGIANI” TECUCI 
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COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

CHESTIONAR  PENTRU STABILIREA STILURILOR DE ÎNVĂŢARE 

Nume şi prenume_____________________________________________________Clasa 

____________ 

• Nu există răspunsuri corecte sau greşite. 

• Răspundeţi prin DA sau NU. 

• Dacă nu sunteţi hotărâţi asupra răspunsului, gândiţi-vă dacă sunteţi mai mult de 

acord cu afirmaţia respectivă, sau mai mult în dezacord. 

• Nu există limită de timp pentru a da răspunsurile, dar în general 20-30 minute sunt 

suficiente. 

• Este obligatoriu să răspundeţi la toate întrebările. 

• La fiecare întrebare trebuie ales doar un singur răspuns. 

• Pentru o evaluare corectă, trebuie să fiţi foarte sinceri la acest chestionar. 

1.  Când descrieţi o vacanţă/o petrecere unui prieten, vorbiţi în detaliu despre 

muzica, sunetele şi zgomotele ascultate acolo? 

DA NU 

2.  Gesticulaţi cu mâinile atunci când vorbiţi? DA NU 

3.  Pentru a fi la curent cu ultimele ştiri preferaţi radioul sau televizorul în locul 

ziarelor? 

DA NU 

4.  Când utilizaţi un calculator, imaginile vizuale( pictograme, imagini din bara de 

meniuri, sublinieri) sunt importante? 

DA NU 

5.  Când vă notaţi anumite informaţii, preferaţi în loc să scrieţi, să folosiţi 

diagrame sau imagini reprezentative? 

DA NU 

6.  Cănd jucaţi “X” şi “0” sau “dame “ vă puteţi imagina semnele de “X” şi “0” în 

diferite poziţii? 

DA NU 

7.  Vă place să desfaceţi în părţi componente anumite lucruri şi să reparaţi diferite 

obiecte? ( de ex: bicicleta, motorul maşinii, etc.) 

DA NU 

8.  Când vreţi să vă amintiţi ortografia unui cuvânt aveţi tendinţa să scrieţi acel DA NU 
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cuvânt pe o bucată de hârtie, până când găsiţi ortografia corectă? 

9.  Când învăţaţi ceva nou, preferaţi instrucţiunile citite cu voce tare, discuţiile sau 

cursurile orale? 

DA NU 

10.  Vă place să asamblaţi anumite lucruri? DA NU 

11.  La utilizarea calculatorului credeţi că este util să fiţi avertizaţi sonor asupra 

greşelilor făcute (sau când este terminată o anumită operaţie)? 

DA NU 

12.  Când recapitulaţi, studiaţi sau învăţaţi ceva nou, utilizaţi diagrame sau imagini? DA NU 

13.  Aveţi rapiditate sau eficienţă când copiaţi pe hârtie anumite informaţii? DA NU 

14.  Când vi se transmite o informaţie, vă amintiţi ceea ce vi s-a transmis fără a fi 

necesară repetarea acestei informaţii? 

DA NU 

15.  Vă place să efectuaţi activităţi fizice în timpul liber? ( sport, plimbări, 

grădinărit,etc.) 

DA NU 

16.  Vă place să ascultaţi muzică în timpul liber? DA NU 

17.  Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie, sau când vă uitaţi la vitrinele 

magazinelor, vă place să priviţi singur, în linişte? 

DA NU 

18.  Vă amintiţi mai uşor numele oamenilor decât feţele lor? DA NU 

19.  Când ortografiaţi un cuvânt, scrieţi cuvântul pe hârtie inainte? DA NU 

20.  Vă place să vă puteţi mişca în voie când lucraţi? DA NU 

21.  Învăţaţi să ortografiaţi un cuvânt prin pronunţarea acestuia? DA NU 

22.  Când descrieţi o vacanţă/o petrecere unui prieten, vorbiţi în detaliu despre cum 

arătau oamenii, despre hainele lor şi despre culorile acestor haine? 

DA NU 

23.  Când aveţi o sarcină nouă de îndeplinit, începeţi imediat şi o rezolvaţi imediat, 

atunci pe loc? 

DA NU 

24.  Învăţaţi mai usor despre ceva dacă asistaţi la o demonstraţie practică a unei DA NU 



6 

 

abilităţi anume? 

25.  Vă amintiţi mai uşor feţele oamenilor decât numele lor? DA NU 

26.  Pronunţarea cu voce tare a unor cuvinte vă ajută să învăţaţi mai bine? DA NU 

27.  Vă place să demonstraţi şi să arătaţi altora anumite lucruri? DA NU 

28.  Vă plac discuţiile şi vă place să ascultaţi opiniile celorlalţi? DA NU 

29.  Pentru îndeplinirea unor sarcini folosiţi anumite diagrame? DA NU 

30.  Vă place să jucaţi diferite roluri? DA NU 

31.  Vă place să mergeţi pe “teren” pentru a afla anumite informaţii, decât să staţi 

într-o bibliotecă? 

DA NU 

32.  Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie, vă place să vorbiţi cu ceilalţi despre ceea 

ce vedeţi şi să ascultaţi opiniile lor? 

DA NU 

33.  Urmariţi uşor un drum pe o hartă? DA NU 

34.  Pentru a vă exprima o părere asupra unui exponat sau a unei sculpturi trebuie să 

atingeţi obiectul respectiv? 

DA NU 

35.  Când citiţi o povestire sau un articol, vă puteţi imagina scenele descrise? DA NU 

36.  Când îndepliniţi anumite sarcini, aveţi tendinţa de a fredona în surdină un 

cântec sau de a vorbi cu dumneavoastră înşivă? 

DA NU 

37.  Vă uitaţi la imaginile dintr-o revistă înainte de a vă decide cu ce anume să vă 

îmbrăcaţi? 

DA NU 

38.  Când vă planificaţi o noua călătorie, vă sfătuiţi cu cineva în legătură cu locul 

destinaţiei? 

DA NU 

39.  Preferaţi să fiţi activ tot timpul decât să staţi liniştit? DA NU 

• În tabelul de mai jos scrieţi “ 1 ” în dreptul întrebărilor la care aţi răspuns cu « DA » şi « 0 

» în dreptul întrebărilor la care aţi răspuns cu “ NU “. 
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  Vizual  Auditiv  Practic 

4  1  2  

6  3  5  

8  9  7  

12  11  10  

13  14  15  

17  16  19  

22  18  20  

24  21  23  

25  26  27  

29  28  30  

33  32  31  

35  36  34  

37  38  39  

Total  Total  Total  

 

 

 

 

 

( Adaptare realizată de către psiholog şcolar Violeta Colea) 

F 02 PO 03.10 
 

LICEUL TEHNOLOGIC “ELENA CARAGIANI” TECUCI 

COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 
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CLASA.............. 

TABEL CU ELEVII SI  STILURILE DE ÎNVĂŢARE 

Nr. Crt. Nume si prenume 
elev 

Stilul VIZUAL Stilul AUDITIV Stilul PRACTIC 
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Prof. Diriginte… 
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