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PROFILURI DE AUTOREGLARE A ÎNVĂŢĂRII LA STUDENŢII PSIHOPEDAGOGI 

Svetlana SEMIONOV 

Catedra Ştiinţe ale Educaţiei 
 
Students that are self-regulated in their learning appear to achieve more positive academic outcomes than individuals 

who do not exhibit self-regulated learning behaviors. We suggest that distinct profiles of self-regulated learning behaviors 
exist across learners. In turn, these profiles appear to be associated with significantly different academic outcomes. The 
purpose of the current study was to examine whether profiles for self-regulated learning skills and strategies exist among 
learners. To achieve this purpose, we conducted a study by administrating the Learning and Study Strategies Inventory 
(LASSI) a 10-scale with 80-item. Our results indicate the presence of three, distinct profiles of self-regulated learning. 

 
 
Autoreglarea învăţării şi măsurarea ei. În contextul mediului academic universitar autoreglarea învăţării 

operează ca acţiune autoiniţiată de student; este un proces activ, constructiv prin care studenţii îşi fixează 
scopuri, obiective de învăţare, ulterior depun efort pentru a-şi monitoriza, regla şi a controla: cogniţia, meta-
cogniţia; motivaţia, emoţiile; comportamentul; mediul fizic şi social - ghidaţi şi constrânşi de scopurile lor, 
de caracteristicile contextuale. Ca nucleu integrator şi element esenţial definitoriu al autoreglării învăţării 
funcţionează acţiunile strategice ale studenţilor exprimate prin utilizarea unui repertoriu extins şi variat de 
strategii cognitive, metacognitive în controlul şi reglarea propriei învăţări [4]. Menţionăm însă că stăpânirea 
strategiilor cognitive, de procesare a informaţiei, de abordare critică a materialului şi de selectare a ideilor 
principale este iminentă învăţării, dar nu şi suficientă pentru ca studentul să-şi poată regla independent învăţarea, 
fără control şi ghidaj extern. Se atenţionează asupra următorului paradox: deşi autoreglarea învăţării corelează 
puternic cu utilizarea strategiilor cognitive, utilizarea strategiilor cognitive fără autoreglare are impact negativ 
asupra performanţei academice [5]. Or, abilitatea studentului de a selecta, a combina şi a coordona strategiile 
adecvat contextelor specifice de învăţare este esenţială pentru direcţionarea conduitei academice spre îndep-
linirea scopurilor fixate. Autoreglarea învăţării mai are şi un efect compensator. Astfel, în cazul a două per-
soane cu nivel diferit al deprinderilor de învăţare, prima cu nivel mare de cunoştinţe, dar nivel scăzut al autoreg-
lării, şi a doua – cu nivel mediu de cunoştinţe, dar abilităţi bune de autoreglare, este mult mai mare probabili-
tatea ca a doua persoană să îndeplinească cu succes sarcina în domeniul respectiv de cunoaştere. Aceasta, 
deoarece ea controlează activ contextul învăţării: planifică timp suficient pentru lucru; alege mediul care îi 
asigură condiţii eficiente de studiu; selectează şi pregăteşte materialele necesare învăţării; planifică resursele 
umane necesare (ex., colegii sau profesorii la care poate apela după ajutor); depune efort pentru a-şi monitoriza 
motivaţia şi anxietatea; menţine controlul asupra factorilor ce pot condiţiona procrastinarea; selectează şi aplică 
strategii cognitive eficiente, care conduc la înţelegerea şi nu simpla memorare şi reproducere a materialului. Astfel, 
în actuala lucrare abordăm autoreglarea ca şi caracteristică integratore a activităţii de învăţare [14, 7, 1].  

În baza unei sinteze riguroase a cercetărilor realizate în mediul universitar deducem că subiecţii care îşi 
autoreglează eficient învăţarea demonstrează performanţe academice superioare în comparaţie cu cei noi sau 
profani în autoreglarea învăţării [2, 3, 4, 12, 11, 9, 10]. Pornind de aici, am presupus că studenţii manifestă 
profiluri distincte de autoreglare a învăţării. Ne-am propus, în studiul recent, să identificăm care sunt aceste 
profiluri, conform indicatorilor strategici: deprinderi şi strategii de studiu şi învăţare practicate de studenţi în 
controlul şi reglarea propriei învăţări. Cercetarea experimentală a fost efectuată pe un eşantion de 97 persoane, 
studenţi ai Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, specialitatea Psihopedagogie, anul întâi şi doi de 
studiu, repartizaţi în trei grupuri, conform mediei lor academice (gr. I: 6-7,90; gr. II: 7,90-8,85; gr.III: 8,95-10).  

Pentru realizarea scopului cercetării, am utilizat Inventarul strategiilor de studiu şi învăţare (LASSI), va-
rianta revăzută şi completată de C.Weinstein şi D.Palmer în anul 2002 [13]. LASSI cuprinde 10 scale şi 80 
de itemi (câte 8 pentru fiecare scală) prin care se evaluează cunoaşterea şi utilizarea de către studenţi a deprinderilor 
şi strategiilor de studiu şi învăţare. Cele 10 scale: 1. Anxietate, îngrijorare pentru performanţe; 2. Atitudine, 
interes pentru învăţare; 3. Concentrare, focalizare a atenţiei asupra sarcinilor academice; 4. Procesare de 
informaţii, achiziţie de cunoştinţe şi deprinderi; 5. Motivaţie, disciplină, efort, persistenţă; 6. Autoevaluare, 
autotestarea comprehensiunii, autoreflecţii, pregătire către ore; 7. Abordare critică a informaţiei, selectarea 
ideilor principale; 8. Repere de suport al studiului: resurse materiale, caracteristici ale contextului, solicitarea 
ajutorului; 9. Managementul timpului; 10. Pregătirea, susţinerea examenelor, evaluărilor, testărilor – relevă jude-
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căţile, comportamentele, atitudinile, motivaţiile şi credinţele, atât cele implicite, cât şi cele explicite, ce relaţio-
nează cu succesul învăţării în mediile academice universitare şi care pot fi influenţate prin intervenţii educaţionale.  

Fiecare dintre cele 10 scale ale Chestionarului LASSI se supun prelucrării şi interpretării independente şi, 
conform rezultatului acumulat, se clasează la unul din cele trei niveluri de dezvoltare a abilităţilor reprezentate: 
(1) nivel superior – mai mult de 75%, (2) nivel mediu – între 50%-75% şi (3) nivel inferior mediei – mai puţin de 50%. 

Atenţionăm asupra faptului că factorii funcţionali cuprinşi în cele 10 scale interacţionează reciproc, au o 
arhitectonică complexă şi operează atât în consecutivitate, cât şi în paralel. E confirmat faptul că succesul 
activităţii de învăţare este determinat de funcţionarea sistemică a acestora, iar subrealizările la una dintre scale 
sau disfuncţionalitatea acesteia pe parcursul procesului de învăţare poate afecta rezultatul final. De aici 
tragem concluzia că toate scalele ar trebui să fie reprezentate la un nivel înalt, acţionând unitar, mobilizând 
persoana care îşi monitorizează şi controlează comportamentele de învăţare, reglându-le şi direcţionându-le 
spre realizarea scopului fixat. Teoretic, acest comportament ar trebui să fie unul echilibrat armonios pentru 
nivelul superior al competenţei de autoreglare.  

Profiluri de autoreglare a învăţării academice. Profilul este o metodă de reprezentare grafică şi/sau 
descriptivă a rezultatelor unor măsurători făcute prin utilizarea diferitelor probe, fie pe un individ în parte, fie 
pe un eşantion de subiecţi. În baza profilului putem remarca aspectele care necesită intervenţii educative, 
remedieri sau ameliorări, precum şi elementele de sprijin în vederea desfăşurării unor comportamente efi-
ciente. În cazul studiului nostru efectuat prin aplicarea Chestionarului LASSI, fiecare scală are în final o 
anumită valoare. Corelarea în paralel a acestor valori pentru cele trei subgrupuri identificate, în eşantionul 
experimental, conform mediei academice este reprezentată grafic în figura 1. 

 
Fig.1. Profiluri de autoreglare pe categorii cu medii academice diferite. 

Comentarii apropo de configuraţiile rezultate. Valorile relativ apropiate pentru fiecare scală ar fi putut 
genera un profil de autoreglare echilibrat, armonios reprezentat. În cazul diferenţelor semnificative ale 
valorii diferitelor scale, obţinem un profil de autoreglare accentuat sau dezechilibrat. În eşantionul cercetat 
de noi toate trei profilurile fac parte din categoria dezechilibrate. Doar că profilurile pentru grupurile I şi II 
(configuraţiile 1 şi 2, începând din centru) sunt puternic dezechilibrate, fiind cotate net inferior mediei la 
scalele Atitudine (5 % şi 15%), Motivaţie (20% şi 35%), Pregătire către evaluări (20% şi 30%), iar în gr.1 
valori mici au obţinut şi scalele Managementul timpului (30%), Anxietate (30%). Profilul grupului III este mai 
puţin dezechilibrat, accentuări majore nu s-au înregistrat pentru nici o scală. 5 scale au obţinut valori situate 
la nivelul mediu, iar alte 5 – la nivelul superior. Diferenţiem grupul scalelor cotate cu valori medii: (a) de jos: 
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Anxietate – 50%; Atitudine – 50%, Repere pentru studiu – 60% şi (b) de sus: Motivaţie – 65%; Concentrare – 
70%. Astfel, în subgrup configuraţia este relativ uniformă. Alte 5 scale au fost cotate cu valori la nivel 
superior: Procesare de informaţii – 75%; Autoevaluare – 75%; Pregătirea şi susţinerea evaluărilor – 75%; 
Abordarea critică a informaţiei – 80%; Managementul timpului – 80%, configurându-se armonios între ele.  

Concretizăm că profilul de reglare armonios echilibrat se poate forma la diferite niveluri ale autoreglării: 
înalt, mediu, inferior mediei. Profilurile armonioase, reprezentate de valori medii la limita de sus şi superioare 
mediei, în cazul interacţionării sistemice a scalelor sunt predictori veridici ai performanţelor academice 
înalte. Fapt confirmat, în studiul nostru, prin profilurile studenţilor din grupul 2 şi 3. Valorile net inferioare 
mediei sunt un impediment în calea succesului academic, realitate atestată prin profilul studenţilor din grupul 
1. Configuraţia profilului dezechilibrat indică nu doar dimensiunile manifestării diferitelor scale, dar şi ca-
racterul compensator al relaţiilor dintre ele. Astfel, în cazul unor diferenţe semnificative între anumite scale, 
de exemplu, în cercetarea curentă, valoarea la limita de jos a mediei normei (câte 50%) a scalelor Atitudini, 
interese pentru învăţare şi Anxietate, îngrijorare pentru performanţe academice (în grupul cu media 9-10) 
pare a fi compensată prin alte atribute reglatorii bine formate: pregătirea sistematică către ore (75%), mana-
gementul eficient al timpului (80%), prelucrarea critică a informaţiei, selectarea ideilor principale (80%), 
pregătirea pentru evaluări şi examene (75%), procesarea informaţiei, achiziţia de cunoştinţe (75%) – acestea 
având valori la nivel superior. 

Profilul studenţilor din grupul cu media 8-9 este relativ mai echilibrat. 60% dintre scale au obţinut valori medii. 
Cele mai puţin cotate sunt scalele Atitudine (15%), Motivaţie (35%) şi Pregătirea şi susţinerea evaluărilor (30%).  

Examinând cele trei profiluri obţinute, tragem concluzia că acestea relevă corelaţia pozitivă dintre nivelul 
de autoreglare a învăţării şi reuşita academică. Astfel, în grupul studenţilor cu media cuprinsă între 6-7, 70% 
dintre scale au fost cotate cu valori net inferioare mediei. Iar valoarea atribuită scalei Repere de studiu, soli-
citarea ajutorului (65%), prin descifrarea itemilor componenţi, reflectă necesitatea suportului şi a direcţionării 
învăţării din partea altor persoane. Studenţii din acest subgrup nu stăpânesc nici deprinderile şi nici strate-
giile necesare pentru a putea învăţa eficient în mod independent. Ei necesită intervenţii educaţionale bine 
structurate şi direcţionate spre depăşirea acestui handicap, mai ales la aspectele deosebit de vulnerabile cum 
ar fi: Atitudine, Motivaţie, Pregătirea şi susţinerea examenelor, Managementul timpului. Valorile mai mici 
acumulate la scala Repere pentru studiu de studenţii din grupurile cu medie academică bună şi foarte bună 
confirmă presupunerea că, pe măsură ce studenţii cunosc şi utilizează sistematic şi constant, în toate ariile cu 
impact asupra învăţării eficiente, strategii cognitive, metacognitive, de monitorizare şi reglare a propriei în-
văţări – scade necesitatea suportului şi controlului din exterior. Prin concluzie, ei îşi asumă responsabilitatea 
propriei învăţări, conştienţi de scopul urmărit şi depun efort în direcţia realizării acestuia în mod independent. 

Profilurile realizate sunt o sursă obiectivă de abordare diferenţiată a studenţilor din cele 3 grupuri în 
intenţia stimulării şi sporirii abilităţilor acestora de control şi gestionare a propriei învăţări. 

Datele acumulate prin utilizarea chestionarului LASSI au fost prelucrate din perspectiva identificării nivelului 
general al valorilor atribuite celor 10 scale, obţinând astfel profilul general al grupului experimental (figura 2).  

 
Fig.2. Profilul general al autoreglării învăţări pe eşantion. 
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Profilul general al eşantionului este unul dezechilibrat. Accentuările, în configuraţia acestuia, sunt asupra 
scalelor Atitudine (10%); Motivaţie (30%); Pregătirea şi susţinerea examenelor (30%); Anxietate (40%) - 
toate situate sub nivelul mediei. Însă putem remarca, în baza lui, pentru grupul concret, care aspecte necesită 
intervenţii educative în primul rând. Deoarece doar 60% dintre scale înregistrează indicatori uşor peste medie, 
iar restul 40% – sub medie, comentariile profilului sunt însoţite de explicaţii şi sugestii privind antrenarea 
priceperilor şi strategiilor de învăţare conform scalelor examinate [6]. 

Conform profilului, cea mai puţin cotată – 10%, este Atitudinea, interesul pentru învăţare. Este un aspect 
critic al învăţării asupra căruia ar trebui să-şi canalizeze eforturile profesorii şi studenţii. Or, atitudinea faţă 
de studiu, formarea profesională, de rând cu motivaţia pentru succesul academic, afectează puternic sârguinţa 
cu care lucrează studenţii, mai ales independent, de unul singur. Dacă relaţiile dintre universitate şi viaţa 
reală, intermediate de scopurile academice, personale, sociale şi profesionale ale studenţilor sunt confuze, 
netransparente, atunci este foarte complicat să menţii din interior o predispunere către formarea unor deprinderi 
eficiente de muncă, concentrarea şi atenţia pentru studiul universitar şi pentru sarcinile, activităţile academice. 
Studenţii care obţin rezultate scăzute la această scală urmează să investească mai mult timp şi efort în trasarea 
unor scopuri clare, valoroase şi realizabile, ţinând cont de potenţialul personal; trebuie să-şi reevalueze vizi-
unile şi credinţele despre impactul şcolii superioare asupra viitorului său. Dacă formarea în cadrul şcolii 
superioare nu este percepută de studenţi ca relevantă pentru scopurile vieţii lor, atunci va fi extrem de dificil 
sau aproape imposibil, să atingă acel nivel de motivaţie, care le-ar permite să-şi asume integral responsabilitatea 
propriei învăţări, controlul, monitorizarea şi direcţionarea - autoreglarea conştientă a activităţilor de studiu. 

Un grad sporit de vulnerabilitate îl prezintă şi scala Motivaţie, disciplină, efort, persistenţă (30%). Motivaţia 
pentru învăţare relaţionează în general cu atitudinea manifestată şi determină acel nivel de performanţă spre 
care aspiră studenţii în realizarea sarcinilor academice. Deşi motivaţia face parte din caracteristicile autoreg-
lării, care sunt în mod distinct situaţionale şi o mică parte dintre persoanele care învaţă au o motivaţie egală 
pentru toate subiectele de studiu, valorile net inferioare mediei (30% în raport cu media: valori cuprinse între 
50%-75%) atribuite scalei motivaţiei în studiul nostru solicită intervenţii atât din partea profesorilor, cât şi a 
studenţilor. Se impune dezvoltarea şi stimularea explicită şi implicită a motivaţiei pentru învăţare în procesul 
educaţional: cunoştinţe despre aspectele dinamice şi energizante; dimensiunile motivaţiei în general şi impactul 
motivaţiei intrinseci şi extrinseci în particular; stăpânirea şi practicarea strategiilor de motivare şi automotivare; 
aplicarea eficientă a metodelor de stimulare (recompensă, pedeapsă, feedback). Acceptarea responsabilităţii 
pentru studiul şi performanţele academice de către studenţi presupune antrenarea unor judecăţi pozitive apropo 
de propria persoană; construirea unor aşteptări pozitive; orientarea spre performanţă; investirea sarcinii cu 
valoare şi semnificaţie personală; atribuirea rezultatelor obţinute unor factori controlabili (efort, perseverenţă, 
atitudine) şi nu unor forţe incontrolabile externe (şansa, norocul, profesorul) sau interne (potenţialul nativ). 
Monitorizarea propriei motivaţii pentru învăţare conferă comportamentelor studenţilor mai mulă flexibilitate 
şi adaptabilitate la contexte academice şi domenii curriculare diferite, compensând astfel interesul scăzut 
pentru unele situaţii şi contexte specifice. 

Sub nivelul mediei (30% în raport cu media cuprinsă între 50%-75%) este cotată şi scala ce relevă stra-
tegiile utilizate de studenţi pentru a se pregăti de examene, evaluări, testări şi cele aplicate nemijlocit în pro-
cesul susţinerii examenului. Acţiunile în direcţia antrenării acestor abilităţi presupun învăţarea de către stu-
denţi a strategiilor de pregătire teoretică şi psihologică către examinări şi a comportamentelor specifice în 
momentul confruntării cu situaţia de evaluare. Ei trebuie să cunoască tipul de testare, condiţiile şi cerinţele 
evaluării respective, caracteristicile itemilor şi valoarea acestora. Pregătirea teoretică către examen, de exemplu, 
implică identificarea resurselor, planificarea studiului în raport cu volumul informaţiei de învăţat şi a timpului 
real disponibil, aplicarea unor metode eficiente de comprehensiune, memorare, organizare a materialului, 
care le-ar facilita reactualizarea ulterioară, transferul şi aplicarea în situaţii nestandard. Strategiile de compor-
tament în timpul examenului se referă la controlul emoţiilor şi managementul timpului, demonstrarea cunoş-
inţelor şi deprinderilor achiziţionate în domeniul evaluat, revizuirea răspunsului final. Ele se învaţă doar prin 
exersare repetată şi reflecţii asupra eficienţei utilizării lor. Astfel, şi strategiile metacognitive trebuie incluse 
în programul de antrenare a priceperilor de susţinere a examenelor. 

Valorile atribuite scalei Anxietate, nelinişte academică - 40%, rezultat sub medie, reflectă un nivel înalt 
de anxietate, tensiune şi îngrijorare manifestate de studenţi în abordarea sarcinilor academice. Or, anxietatea 
ridicată şi stresul periclitează învăţarea prin faptul că studenţii îşi canalizează energia şi eforturile spre alte 
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obiective decât învăţarea, cum ar fi restabilirea confortului personal şi a „stării de bine”. De exemplu, îngrijo-
rarea cognitivă, componentă majoră a anxietăţii academice, se reflectă în judecăţile negative despre abilităţile 
personale de învăţare, potenţialul său intelectual, şansa de a reuşi, capacitatea de a interacţiona cu alţii. Or, 
perceperea activităţii, ca dificilă, deficitul de timp pentru îndeplinirea ei diminuează efortul investit, demo-
ralizează studentul, generează comportamente de realizare necalitativă, sub nivelul posibilităţilor sau evitarea, 
chiar abandonul sarcinii. Intervenţiile educative prevăd învăţarea de către studenţi a unor strategii şi tehnici 
eficiente de control al emoţiilor şi reducere a stărilor de nelinişte, de relaxare şi odihnă, fapt ce i-ar ajuta să-şi 
îmbunătăţească performanţele academice. 

Rezultatele acumulate la celelalte şase scale: Autoevaluare, autoreflecţii, pregătire către ore – 65%; 
Managementul timpului – 60%; Repere de suport al studiului – 60%; Abordarea critică a informaţiei, selec-
tarea ideilor principale – 55%; Procesarea de informaţii, achiziţia de cunoştinţe – 55%; Concentrarea şi 
focalizarea atenţiei – 50% se repartizează relativ uniform în limitele mediei (între 50%-65%) neatingând 
limita de sus – 75%. Nici pentru o scală nu s-a înregistrat o exprimare relativ puternică a priceperilor şi stra-
tegiilor de învăţare reflectată prin valori mai mari de 75%.  

Dată fiind această situaţie, se recomandă intervenţii în direcţia îmbunătăţirii cunoştinţelor şi deprinderilor 
reprezentative celor şase scale, pentru a evita dificultăţile şi constrângerile ce pot afecta performanţa academică. 

Scala Concentrare evaluează abilităţile de concentrare a atenţiei asupra studiului universitar şi a activită-
ţilor academice. Concentrarea susţine învăţarea prin faptul că menţine atenţia studentului asupra unei sarcini 
academice particulare pentru o perioadă îndelungată de timp în detrimentul altor activităţi concurente; favo-
rizează selectarea şi utilizarea unor strategii adecvate de studiu. Îndrumările cuprind învăţarea unor strategii 
şi tehnici de management şi gestiune eficientă a mediului de învăţare, a perioadei de studiu, a procesului de 
studiu şi a conţinutului de studiu; a unor tehnici de evitare a oboselii şi plictiselii. Or, planificarea judicioasă 
a învăţării, alternarea sesiunilor de lucru cu pauze de odihnă, stabilirea priorităţilor în învăţare şi integrarea 
armonioasă a celorlalte responsabilităţi între activităţile de învăţare, pot face învăţarea eficientă şi plăcută. 

Scala Autoevaluare estimează măsura în care studenţii sunt conştienţi de importanţa autoevaluării, a auto-
controlului în învăţare şi gradul de utilizare a strategiilor respective. Revizuirea materialului pe parcursul 
învăţării şi autoevaluarea nivelului de înţelegere sunt vitale pentru achiziţia de cunoştinţe şi monitorizarea 
comprehensiunii. Strategiile subordonate acestui scop susţin şi contribuie la învăţarea semnificativă şi efi-
cientă, la consolidarea cunoştinţelor şi integrarea informaţiei noi în structurile de cunoştinţe anterior formate, 
la evitarea abaterilor de la obiectivele fixate. Intervenţiile formative sau corective presupun conştientizarea 
de către studenţi a importanţei autoevaluării şi a reflecţiilor metacognitive şi aplicarea strategiilor de reglare 
a parcursului învăţării. De exemplu, planificarea anticipată a criteriilor de performanţă pentru o sarcină spe-
cifică şi raportarea rezultatelor intermediare sau a celor finale la acestea; autoevaluarea intermediară a rezul-
tatelor şi ajustarea lor; identificarea punctelor tari şi slabe; revizuirea strategiilor utilizate; solicitarea şi ofe-
rirea de feedback; generarea întrebărilor orientative înainte de lectura textului. Exersarea autoreflecţiilor asupra 
studiului şi învăţării se realizează prin metoda protocolul gândirii în voce tare; autoobservaţii şi judecăţi despre 
procesul îndeplinirii sarcinii. 

Utilizarea reperelor pentru studiu vizează preponderent abilităţile de accesare a diferitelor surse de învăţare, 
acţionarea mediului, contextului învăţării (lucrul în grup sau de unul singur; schimbarea sau modificarea an-
turajului; negocierea sarcinii etc.); adresarea după ajutor şi suport academic. Acţiunile se presupun a fi iniţiate 
şi derulate de student, folosind repere de învăţare gândite şi elaborate de alţii sau creând propriile repere pentru 
a spori semnificaţia învăţării, gradul de însuşire a materialului. Implicaţiile educative cuprind: învăţarea şi 
utilizarea strategiilor de elaborare şi organizare a materialului (de ex., rezumarea, crearea de analogii, para-
frazarea, crearea de tabele, grafice, hărţi ale ideilor importante); apelarea la ajutorul profesorilor, colegilor 
experţi; învăţarea în grup şi tutoriatul; cunoştinţe despre surse variate de învăţare şi deprinderi de identificare, 
accesare şi diferenţiere a valorii lor. 

Managementul timpului este una din strategiile de autoreglare importante. Ea reflectă nivelul la care stu-
denţii îşi stabilesc un plan de studiu şi îl urmează. Doar o planificare realistă şi implementată conştiincios 
permite studenţilor să cuprindă toate activităţile pe care şi le propun, îi face responsabili pentru propriile com-
portamente, le creşte motivaţia de a o respecta. Învăţarea managementul timpului presupune o bună cunoaştere 
de sine ca persoană ce învaţă: Care sunt punctele tari şi slabe? Care din subiectele academice sunt dificile sau 
simplu de îndeplinit raportate la propriul potenţial? Care sunt metodele de învăţare preferate, inclusiv stilul 
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de învăţare? Studenţii mai trebuie să înveţe: evitarea procrastinării, surmontarea tentaţiei activităţilor com-
petitive, depăşirea factorilor distractori, echilibrarea efortului investit cu cerinţele sarcinii, ajustarea ritmului 
de lucru la timpul disponibil. Determinative pentru managementul eficient al timpului sunt: (1) stabilirea 
obiectivelor care trebuie să fie strategice, clar definite, măsurabile, realizabile, realiste, flexibile şi bine 
încadrate în timp; (2) identificarea sarcinilor academice de îndeplinit şi clasificarea, apoi ierarhizarea lor 
după nivelul de prioritate. 

Scala Abordarea critică a informaţiei pentru învăţare, selectarea ideilor principale relevă deprinderile de 
identificare a informaţiei importante, de diferenţiere şi stocare pentru utilizare ulterioară în cadrul curricular 
sau în situaţii de învăţare independentă. Formarea şi autoformarea acestor deprinderi implică însuşirea unor 
cunoştinţe despre caracteristicile textelor de învăţat: structură, organizare a informaţiei, repere de conţinut, 
sublinieri şi variere de caractere; cunoaşterea şi utilizarea strategiilor cognitive valoroase pentru separarea 
informaţiei importante de cea mai puţin importantă, recunoaşterea datelor şi exemplelor explicative şi a 
informaţiei didactice care nu trebuie reţinută. Esenţială este şi abordarea critică a informaţiei, raportarea la 
propria experienţă de învăţare, reflecţii asupra reuşitelor şi nereuşitelor anterioare. Or, slaba reprezentare a 
acestor deprinderi conduce la perceperea sarcinilor academice ca dificile din cauza volumului mare al infor-
maţiei pe care studenţii încearcă să-l înmagazineze. 

 Scala Procesarea de informaţii şi achiziţia de cunoştinţe reflectă măsura în care studenţii recurg la orga-
nizarea şi elaborarea informaţiei pentru a înlesni înţelegerea şi reactualizarea ulterioară. Lipsa sau nivelul 
precar al acestor deprinderi şi strategii creează dificultăţi de înţelegere şi relaţionare cu baza anterioară de 
cunoştinţe; scade eficienţa proceselor de stocare în memoria de lungă durată şi de recuperare; necesită efor-
turi suplimentare şi mari investiţii de timp. Cele mai indicate sunt intervenţiile educaţionale orientate spre 
însuşirea şi exersarea unor strategii de repetare, elaborare şi organizare, strategii de control a înţelegerii, auto-
testarea. Printre metodele, tehnicile mai eficiente putem enumera: stabilirea tipului de lectură; identificarea 
unităţilor de învăţare, analiza sarcinilor componente ale problemei, luarea de notiţe, sublinierile, parafrazarea, 
rezumarea, crearea de analogii, reorganizarea şi conectarea ideilor, formularea de întrebări şi răspunsuri, 
imageria mentală, identificarea structurii corpului de informaţii, crearea de organizatori grafici, reţele sau 
hărţi ale ideilor importante. 
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