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The pedagogy of individual learning at the university, studying/individual activity represents a modality of 

organization of a correlation „subject-subject”, on the level of educational, the objectives of research activities being 
realized by the students independently, with or without the help of the teachers. 

The individual activity realized personally offers different/common themes adapted to the particularities, necessities 
and interests of the student, but also to the curricula objectives. 

 
 
Învăţarea/activitatea individuală reprezintă o modalitate de organizare a corelaţiei „subiect–subiect” la 

nivelul unor acţiuni didactice/investigaţionale care solicită realizarea unor obiective academice de către stu-
denţi independent de colegii săi, cu ajutorul sau fără ajutorul cadrelor didactice. 

Activitatea individuală realizată/realizabilă personalizat propune teme (diferenţiate sau comune, însă reali-
zate individual) adaptate particularităţilor, necesităţilor şi intereselor studentului, dar şi obiectivelor curricu-
lare vizate. 

Activitatea individuală, în actualul context academic în care „ a învăţa să înveţi” a devenit o strategie, rep-
rezintă un instrument şi un obiectiv educaţional. În calitatea sa de instrument educaţional, „activitatea indivi-
duală poate fi organizată în atingerea unor diverse scopuri didactice formative sau informative, respectiv în 
atingerea unei palete largi de obiective fundamentale” şi specifice. 

Complexitatea activităţii individuale este evidentă: ea presupune o profundă implicare cognitivă şi afectivă, 
o reflecţie interioară adâncă, un comportament de învăţare activ şi motivat, care determină permanente restruc-
turări cognitive şi facilitează producerea a ceva nou, cu caracter original, creator. 

Instruirea, în primul rând cea interactivă, promovează activităţi individuale de tip productiv, finalizate cu 
elaborarea de produse intelectuale: referate, proiecte, scheme, explicaţii, modele teoretice, comunicări, articole 
ştiinţifice etc. 

Practica instruirii universitare a validat diverse metode de activitate individuală. Termenul „individuală” 
evidenţiază faptul că această categorie de metode valorizează activitatea intelectuală independentă, personali-
zată a celor care învaţă. 

Propunându-şi să valorifice potenţialul fiecărui student, pedagogia învăţării individuale are drept caracte-
ristici principale următoarele elemente: 

-  se bazează pe stimularea şi dezvoltarea reflecţiei personale a studenţilor, pe gândirea lor activă, analitică, 
logică, critică, divergentă, creatoare, imaginativă etc.; 

-  permite individualizarea instruirii prin oferirea posibilităţii fiecărui student de a desfăşura activităţi în 
ritm propriu, în funcţie de propriile particularităţi individuale, de potenţialul său intelectual, de profilul profe-
sional ales etc.; 

-  contribuie la formarea competenţelor de muncă individuală; 
-  dezvoltă motivaţia intrinsecă superioară pentru studii, formează spiritul de independenţă şi de iniţiativă, 

spiritul de observaţie şi de cercetare; 
-  statutul cadrului didactic este de organizator, de ghid şi îndrumător al activităţii de învăţare, cercetare, al 

procesului de formare a competenţelor de autoinstruire ale studenţilor; 
-  presupune un curriculum–nucleu pentru toţi studenţii, dar diferă aplicarea acestuia în atingerea obiecti-

velor propuse; un curriculum opţional şi la libera alegere. 
Înţelegând instruirea individuală ca un răspuns la interesele, aşteptările şi nevoile epistemologige ale stu-

denţilor, oferim câteva sugestii pentru proiectarea şi valorificarea acestui răspuns: 
-  identificaţi nevoile şi aşteptările epistemologice la care trebuie să răspundeţi prin intermediul cursului 

predat; 
-  identificaţi particularităţile psihologice şi nivelul de posedare a instrumentelor de activitate individuală a 

studenţilor; 
-  stabiliţi clar obiectivele de atins în cadrul activităţii individuale a studenţilor; 
-  stabiliţi un cadru de referinţă privind motivarea internă pentru activitatea individuală; 
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-  integraţi evaluarea activităţii individuale în activităţile de predare–învăţare; 
-  încurajaţi reflecţia personală interioară a studenţilor, obişnuiţi-i să-şi autoanalizeze şi să-şi autoevalueze 

experienţele de învăţare individuală; 
-  oferiţi instrucţiunile necesare desfăşurării activităţii individuale a studenţilor; 
-  întreţineţi un dialog permanent cu studenţii privind: 

• autocunoaşterea, autoevaluarea, autoaprecierea; 
• conştientizarea rolului pe care îl are studentul în activitatea individuală; 
• asumarea unor responsabilităţi; 
• realizarea unui feed-back eficient. 

Pedagogia învăţării individuale pleacă de la ideea că fiecare student în parte, cu nevoile şi aşteptările lui 
epistemice, ar putea fi asimilat cu o problemă a cărei soluţie nu poate fi căutată şi găsită decât în el. 

Studenţii, cunoscându-şi propriul stil de învăţare sau propria combinare de stiluri de învăţare, modul în 
care activează, ce ar trebui să întreprindă dacă activitatea lor nu este eficientă, îşi gestionează tot mai eficient 
acţiunile sale. În mod progresiv, activitatea studentului de astăzi devine tot mai personalizată şi autonomă. 

În continuare, ne propunem să distingem unele strategii şi metode de activitate individuală de învăţare 
valorificate în pedagogia modernă. 

  
Studiul individual cu ajutorul manualului, cursului, notelor de curs, alte surse 

Această strategie este sprijinită în contextul actual de o serie de metode şi tehnici de activitate individuală: 
1. Analiza (descompunerea imaginară a unui tot întreg în părţi componente, evidenţierea unor indici şi 

însuşiri separate): 
- descompuneţi imaginar obiectul în părţi componente; 
- evidenţiaţi unele părţi componente ale obiectului; 
- studiaţi fiecare parte (latură) aparte, ca un element al unui tot întreg; 
- uniţi (combinaţi) părţile obiectului într-un tot întreg. 
2. Sinteza (îmbinarea imaginară a părţilor componente ale obiectului sau fenomenului, combinarea ima-

ginară a caracteristicilor, însuşirilor sau laturilor). 
La nivel de transferare a cunoştinţelor, sintezei îi sunt caracteristice următoarele acţiuni: 
- căutarea asemănărilor dintre cunoştinţele deja acumulate şi sfera problemei noi; 
- transferarea legilor de bază asupra problemelor noi; 
- formarea concluziilor referitoare la problema nouă. 
3. Generalizarea (evidenţierea imaginară a aspectului comun a obiectelor şi fenomenelor relaţiilor, iar 

după aceea în această bază – combinarea lor reciprocă): 
- fixarea primelor impresii despre obiectele supuse generalizării; 
- găsirea deosebirilor dintre obiecte; 
- găsirea asemănărilor dintre obiecte; 
- compararea deosebirilor şi asemănărilor obiectelor; 
- formularea concluziei sau definirea noţiunii. 
4. Compararea (confruntarea imaginară a obiectelor sau fenomenelor cu scopul determinării asemănă-

rilor şi deosebirilor dintre ele). 
Etapa prealabilă: 
- a lua cunoştinţă de obiectele de comparare; 
- determinarea comparativităţii obiectivelor; 
- determinarea unei anumite consecutivităţi a comparării; 
- alegerea obiectului de sprijin al comparării. 
Etapa de bază: 
- analiza iniţială semantică a obiectelor ce trebuie să definească baza comparării; 
- analiza primului obiect şi formularea lui; 
- analiza celui de-al doilea obiect şi formularea lui; 
- compararea şi evidenţierea celor mai esenţiale caracteristici ale asemănării; 
- compararea şi evidenţierea celor mai esenţiale caracteristici ale distincţiei; 
- stabilirea independenţei dintre obiecte; 
- formularea concluziilor comparării. 
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5. Concretizarea (completarea imaginară a caracteristicilor esenţiale sau însuşirilor obiectelor cu cele 
care le sunt inerente (specifice), dar în momentul dat lipsesc): 

- evidenţiaţi însuşirile, trăsăturile şi laturile obiectului cercetat; 
- completaţi imaginar obiectul evidenţiat cu noi însuşiri, laturi; 
- cercetaţi obiectul evidenţiat ţinând cont de însuşirile lui vechi şi noi, trăsăturile şi laturile lui. 
6. Abstractizarea (evidenţierea imaginară a caracteristicilor şi însuşirilor esenţiale ale obiectelor prin 

sustragerea concomitentă a caracteristicilor şi însuşirilor neesenţiale): 
- determinaţi care moment, latură, trăsătură sau însuşire a obiectului cercetat sunt cele mai importante; 
- extrageţi la studierea obiectului cercetat cele mai importante momente, laturi, trăsături sau însuşiri; 
- lăsaţi la o parte celelalte momente, laturi, trăsături sau însuşiri ale obiectului cercetat 
- studiaţi în continuare numai momentele, laturile, trăsăturile sau însuşirile distinctive ale obiectului 

cercetat. 
7. Clasificarea (repartizarea imaginară a obiectelor în grupuri sau subgrupuri în dependenţă de asemă-

nările sau deosebirile dintre ele): 
- determinaţi baza clasificării; 
- aplicaţi operaţiile expuse mai sus, efectuaţi divizarea obiectelor după baza determinată; 
- construiţi sistemul ierarhic de clasificare. 
 

Pentru o înţelegere şi memorare mai bună a materiei în cadrul lucrului cu manualul academic, textul 
cursului, notele de curs, monografiile, pot fi folosite următoarele metode: 

 

1. Metoda lui Simonide – fişa cu informaţia ce trebuie memorată este lăsată într-o cameră a apartamen-
tului. Pentru reamintirea informaţiei este suficient să treceţi prin camera bine cunoscută. 

2. Metoda lui Ciceron – se foloseşte atunci, când informaţia trebuie memorată într-o strictă consecuti-
vitate. Se alege un traseu bine cunoscut şi se repartizează informaţia scrisă pe o fişă conform traseului ales. 
Pentru reamintirea informaţiei este suficient a merge pe acest traseu. 

3. Metoda semnelor de reper – este o metodă efectivă de transferare a informaţiei din afară în exterior 
(în memorie) şi reprezintă codificarea informaţiei în formă intuitivă şi verbală. 

Pentru însuşirea acestei metode, trebuie însuşite unele procedee: 
- împărţiţi materialul în părţi componente păstrând logica, pentru combinarea lui în blocuri informaţionale; 
- efectuaţi „comprimarea” informaţiei selectate; 
- evidenţiaţi informaţia de reper, ce trebuie codificată, atribuind astfel o asociere a informaţiei; 
- codificaţi informaţia selectată folosind repere intuitive şi verbale. 
Ce poate servi în calitate de cod? 
- ramele de contur, indicatoarele, reprezentările schematice intuitive, simplificările verbale, culoarea, 

cuvintele-cheie etc. 
„A comprima” informaţia înseamnă a comprima informaţia în spaţiu, păstrând-o în volum. 
„Comprimarea” informaţiei se efectuează în scopul optimizării procesului de memorare şi înţelegere. 
Informaţia „comprimată” asigură optimal rentabilitate, comoditate în utilizare, selecţiune, noutate, origi-

nalitate, accesibilitate, plasticitate, efort moderat al priceperii. 
Cum să „comprimaţi” informaţia: 
- determinaţi scopul „înzestrării” informaţionale; 
- treceţi la selectarea informaţiei în conformitate cu scopul determinat – selectarea faptelor; 
- gruparea faptelor; 
- analizaţi utilizarea şi valoarea informaţiei „comprimate”; 
- alcătuiţi modelul informaţiei „comprimate”. 
4. Metoda „cuantor” (prima literă întoarsă) 
Selectaţi cuvintele lungi şi des folosite în activitatea concretă şi profesională şi codificaţi-le, întorcând 

prima literă a cuvântului. 
Î – întrebuinţare; 
C – conducere; 
T – tehnologie; 
D – depistare. 
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5. Metoda „litera în ambalaj”  
Pentru însuşirea acestei metode trebuie selectaţi termenii-cheie ai materialului studiat, lăsând numai prima 

literă înconjurată de o linie: 
a – analiză; 
e – element; 
s – sistem.  
6. Metoda conspectării manualului, cărţii, cursului studiat, monografiei etc. 
În procesul conspectării respectaţi următoarele momente: 
I. Divizaţi materialul în părţi componente păstrând semantica, evidenţiaţi ideile principale, concluziile. 
II. La alcătuirea planului conspectului, formulaţi punctele lui, subpunctele şi determinaţi ce trebuie să 

includeţi în conspect pentru dezvăluirea lor. 
III. Situaţiile cele mai esenţiale (tezele) expuneţi-le consecutiv şi concis cu cuvinte proprii, confirmându-le 

cu situaţii corespunzătoare. 
IV. În conspect trebuie să fie incluse nu numai tezele fundamentale, dar şi argumente, fapte, exemple. 
V. Folosiţi abrevierile, înscrieţi numai cuvintele-cheie, în locul citatelor faceţi trimiteri la paginile cores-

punzătoare, utilizaţi însemnările simbolice. 
 
Metode de citire/lectură a textului de studiat din manual, note de curs, monografii etc. 
 

1. Lectura personală 
Este o metodă de învăţământ care în pedagogia interactivă este acompaniată de construirea unei viziuni 

personale, rezultate prin înglobarea ideilor, observaţiilor, aprobărilor, dezaprobărilor, propunerilor proprii etc. 
Lectura personală este sprijinită de un număr mare de metode şi tehnici de dezvoltare a gândirii critice, dintre 
care amintim metoda SINELG şi metoda „jurnalului cu dublă intrare”. Acesta din urmă presupune citirea de 
către studenţi a unui text, alegerea unui pasaj relevant, deosebit şi notarea în partea stângă, eventual într-un 
tabel, a pasajului, iar în partea dreaptă a comentariilor personale referitoare la acest pasaj. 

Pe plan mondial s-a dezvoltat un program educaţional intitulat „Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea 
gândirii critice”, care cuprinde cadre didactice din întreaga lume şi care are drept scop introducerea unor me-
tode de instruire care să ajute studenţii a învăţa activ şi interactiv, a gândi în mod analitic şi critic, precum şi 
a lucra prin cooperare.  

2. Citirea „pe diagonală” 
Trasaţi cu degetele două diagonale. Totodată, fiţi atenţi şi observaţi care cuvinte se repetă mai des după 

traiectoria degetelor. Încercaţi, având această informaţie, să determinaţi despre ce este vorba în text. 
3. Citirea „Slalom” 
Trasaţi cu degetul pe pagina pe care o citiţi traiectoria „slalom-ului” din 4-5 sinuozităţi. Atrageţi atenţia 

asupra cuvintelor care se repetă de cele mai deseori şi încercaţi să determinaţi despre ce este vorba în text. 
4. Citirea „după două verticale” 
La distanţa de 2-3 centimetri de la marginile din stânga şi din dreapta ale paginii trasaţi cu degetul două linii 

de sus în jos. Atrageţi atenţia la cuvintele ce se repetă cel mai des şi determinaţi despre ce este vorba în text. 
5. Citirea „pe insuliţe” 
Pentru început confecţionaţi un tipar: pe o foaie de hârtie, pe mărimea paginii examinate, decupaţi nişte 

vizete („insuliţe”) ce pe orizontală au dimensiunea de 3-4 centimetri, iar pe verticală – 1-1,5 centimetri; 
amplasaţi vizetele pe toată suprafaţa în mod arbitrar. Suprapuneţi tiparul pe pagina cu textul corespunzător şi 
examinaţi care cuvinte se repetă cel mai des în vizete. Determinaţi despre ce este vorba în text. 

6. Citirea „Ping–Pong” 
Treceţi cu degetul sus, la distanţa de 2-3 centimetri pe pagina cu textul corespunzător în direcţie orizontală, 

în continuare, pe marginea textului, treceţi în direcţie verticală. În partea de jos a textului, deplasaţi degetul de 
la stânga spre dreapta amortizând amplitudinea (după analogie cu mingea de tenis – „ping–pong”). Urmăriţi 
care cuvinte se întâlnesc cel mai des după traiectoria degetului şi determinaţi despre ce este vorba în text.  

 
Observarea sistematică şi independentă 
Este o variantă de tip participativ a metodei observării şi este realizată de către subiectul care învaţă şi care 

investighează ştiinţific nemijlocit realitatea înconjurătoare. Ea vizează formarea spiritului de observaţie şi a 
spiritului ştiinţific pe care pedagogia activă nu îl percepe numai ca pe o capacitate de a utiliza procedurile 
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sistematice de observare atentă, activă, sistematică şi de experimentare, ci şi ca pe o capacitate de a defini 
bine o problemă, a formula cu claritate obiectivele de cercetat, a alege mijloacele adecvate pentru a le realiza, 
a fi conştient de limitele propriei observaţii, a realiza generalizări ale concluziilor obţinute etc. Spre deosebire 
de observarea nesistematică, spontană, incidentală, în care subiectul asimilează în mod întâmplător şi pasiv 
informaţiile, observarea sistematică are caracter oriental şi repetabil, este dirijată spre un scop bine determinat 
şi acordă atenţie deosebită colectării de date fiabile. De fapt, termenul „observaţie” provine din limba latină, 
de la cuvintele „servare”, la care se adaugă prefixul „ob” şi are semnificaţia de „a avea înaintea ochilor”, „a 
avea ochii pe”, „a cerceta”. 

Învăţarea cu ajutorul fişelor de lucru 
Are avantajul de a operaţionaliza eficient unele activităţi şi de a individualiza instruirea prin luarea în 

considerare a ritmului de lucru propriu fiecărui student.  
Fişele de lucru sunt instrumente didactice care conţin activităţi de instruire cu caracter practic, teoretic sau 

teoretico-practic şi care, în contextul pedagogiei interactive, pot avea un caracter predominant problematizat 
şi euristic. Ele pot fi utilizate în toate momentele activităţii didactice: predare, învăţare, evaluare, feedback şi 
feedforward. 

Elaborarea de referate şi efectuarea de proiecte 
Elaborarea de referate şi de proiecte au devenit metode didactice de mare actualitate în contextul imple-

mentării noilor modalităţi de afirmare a calităţii: observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului 
studentului în grupă, autoevaluarea şi interevaluarea, evaluarea pe baza referatelor şi proiectelor, evaluarea 
cu ajutorul portofoliilor (în cadrul practicii de specialitate). 

Atât referatele, cât şi proiectele au la bază o documentare bibliografică şi/sau o investigaţie experimentală. 
În timp ce referatele reprezintă lucrări scrise, proiectele care sunt mai complexe, finalizează fie cu un produs 
intelectual, fie cu un produs material. 

Elaborarea tezelor de an / licenţă / master 
Realizarea tezelor de an, de licenţă, de master în mod individual solicită din partea studenţilor posedarea 

unor competenţe de cercetare ştiinţifică şi de activitate individuală:  
-  documentarea şi analiza literaturii; 
-  proiectarea demersului investigaţional; 
-  formularea problemelor de cercetare; 
-  formularea ipotezelor ştiinţifice; 
-  cunoaşterea şi aplicarea metodelor de cercetare; 
-  realizarea propriu-zisă a cercetării; 
-  prelucrarea şi interpretarea rezultatelor; 
-  generalizarea şi concluzionarea; 
-  prezentarea scrisă a rezultatelor investigaţionale etc. 
Pentru a realiza individual (sau sub îndrumare) o lucrare ştiinţifică pot fi utile următoarele sugestii: 
-  să aveţi încredere în forţele proprii, să fiţi motivaţi; 
-  să alegeţi pentru cercetare o problemă care vă preocupă şi care este actuală; 
-  să alegeţi tema pentru cercetare în conformitate cu potenţialul propriu; 
-  să elaboraţi, în primul rând, o listă amplă de literatură actuală; 
-  să argumentaţi pe larg actualitatea, contradicţia şi obiectul cercetării; 
-  să formulaţi clar scopul, obiectivele şi ipotezele cercetării; 
-  să identificaţi cele mai adecvate metode de cercetare; 
-  să analizaţi pe larg problema în teorie şi practică a domeniului cercetat; 
-  să utilizaţi corect citatele în cadrul construirii propriului text; 
-  să identificaţi metodele de obţinere şi de prelucrare a rezultatelor; 
-  să aveţi permanent în vedere că experimentul este metoda de bază a cercetării; 
-  să raportaţi concluziile cercetării la obiectivele şi ipotezele înaintate; 
-  să aveţi în vedere că designul lucrării în mare măsură reflectă calitatea ei. 
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În concluzie menţionăm că „activitatea individuală” şi „activitatea independentă” nu sunt sintagme identice. 
Activitatea individuală (în care forma de organizare a activităţii studenţilor este individuală), poate fi inde-
pendentă (desfăşurată în absenţa îndrumării profesorului) sau îndrumată de profesor, în timp ce activitatea 
independentă poate fi individuală sau prin cooperare, în grup (forma de organizare a activităţii studenţilor 
este pe grupe). 

În acest context, relevăm că tendinţele în învăţământul superior european ţin de deplasarea accentului de pe 
formele de organizare ale activităţii studenţilor în colectiv pe formele de învăţare individuală şi în grupuri mici. 
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