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În fiecare clasă se disting  elevi capabili de performanţă şi respectiv, elevi cu dificultăţi de 

învăţare. Realizarea unui învăţământ de calitate presupune ca toţi elevii, indiferent de mediul de 

provenienţă şi de nivelul dezvoltării intelectuale, să beneficieze de sprijin pentru a învăţa şi să fie 

încurajaţi în dezvoltarea lor.  

Principiul de bază este că nu există elevi buni şi elevi slabi, ci există elevi buni la diferite 

lucruri, motiv pentru care se impune ca elevii, pentru a avea succes, să fie trataţi diferenţiat, 

potrivit particularităţilor individuale. 

Când învăţarea se realizează într-un cadru formal se disting trei factori implicaţi: elevii cu 

aptitudinile, interesele lor de cunoaştere şi stilul propriu de învăţare, cadrul didactic cu 

competenţele şi autoritatea sa, programa şcolară, cu structura, conţinutul, mijloacele sale şi 

caracterul de normativitate pedagogică. 

Obţinerea succesului la învăţătură de către toţi elevii necesită identificarea elevilor cu 

dificultăţi de învăţare, precum şi a celor  capabili de performanţă, şi elaborarea unor programe de 

instruire non-standardizate pentru fiecare categorie de elevi, în funcţie de particularităţile lor. 

În învăţământul actual ar trebui să se acordă o mare atenţie tratării diferenţiate a elevilor, 

deoarece  lipsa acesteia poate avea ca rezultat insuccesul, eşecul şcolar, pentru că nu s-a produs 

acea adaptare a actului instructiv-educativ la cerinţele şi posibilităţile diferite ale elevilor dintr-un 

colectiv şcolar. 

Predarea diferenţiată porneşte de la ideea că nu toţi elevii au acelaşi stil de învăţare, 

acelaşi ritm de învăţare, nu toţi au aceleaşi cunostinţe, aceeaşi capacitate de înţelegere şi înaintare 

de la un obiectiv de învăţare la altul, în acelaşi ritm. “Elevii diferă din punct de vedere al 

aptitudinilor, a ritmului de învăţare, a gradului de înţelegere a fenomenelor (unii aprofundează, 

alţii sunt superficiali), a capacităţii de învăţare, a rezultatelor obţinute”. (Radu, I., 1998) 

Diferenţierea presupune un proces de predare diversificat, care ţine cont de nevoile 

elevilor şi de ritmul în care ei învaţă şi astfel, diferenţele dintre elevi ajung să fie studiate şi să 

devină fundamentul construirii situaţiilor de predare-învăţare ulterioare. În acest caz, obiectivul 

principal al învăţării, constă în utilizarea abilităţilor esenţiale ale celor care învaţă pentru a 

pătrunde sensul şi a înţelege concepte şi principii cheie. 



Cadrul  didactic trebuie să faciliteze formarea la elevi a abilităţilor necesare pentru a 

deveni din ce în ce mai independenţi în învăţare, ţinând cont de pregătirea, interesul şi stilul lor 

de învăţare.  

O învăţare diferenţiată se fundamentează pe construirea unor demersuri educative care să 

fie elaborate numai după ce au fost identificate cauzele, motivele înregistrării rezultatelor foarte 

bune sau nereuşitei, au fost stabilite modalităţi de organizare a elevilor în anumite momente ale 

lecţiilor – pe grupe de nivel, grupe de interes şi grupe de metode – stiluri de învăţare, au fost 

concepute sarcini de lucru diferenţiate ca grad de dificultate şi ca volum, a fost planificat sprijinul 

diferenţiat al elevilor în funcţie de categoria din care fac parte, a fost programată folosirea unor 

metode de învăţare care să faciliteze participarea, să diminueze inhibiţia, să permită valorizarea 

elevilor, diminuând timpul alocat învăţării frontale în favoarea învăţării prin cooperare, 

colaborare. Sunt organizate conţinuturile în jurul scopurilor formulate de J. Delors: “a învăţa să 

ştii, a învăţa să faci, a învăţa să trăiesti împreună cu ceilalţi, a învăţa să fii” şi sunt luate în 

considerare diversitatea culturală şi atributele individuale ale copiilor din clasă.  

Diferenţierea impune crearea unui mediu de învăţare care să asigure condiţii ca elevii să 

lucreze împreună, să înveţe cum să înveţe, să-şi acorde sprijin, să-şi dezvolte respectul faţă de 

sine şi respectul faţă de ceilalţi. 

Pornind de la premisa că elevii reprezintă sursa cea mai importantă, este esenţial să se 

încurajeze participarea şi valorizarea resurselor acestora, astfel încât fiecare elev să poată arăta 

ceea ce ştie, să poată înţelege nivelul la care a ajuns, ce este necesar să facă în continuare pentru a 

progresa în ritmul planificat. 

Tratarea diferenţiată înseamnă adaptarea învăţământului la particularităţile individuale 

psihofizice ale copilului, influenţarea instructiv-educativă a copilului potrivit particularităţilor 

sale, înlesnind prin aceasta descoperirea şi cultivarea aptitudinilor, înclinaţiilor, intereselor lui, 

pregătirea la nivelul posibilităţilor de care dispune, crearea unui cadru favorabil formării 

personalităţii. 

Strategia de diferenţiere a muncii cu elevii cuprinde: o selectare diferenţiată a materialului 

ce trebuie prezentat şi asimilat, a ponderii diferitelor momente ale lecţiei şi chiar ale unui capitol 

în cadrul planificării anuale,  ţinând seama de nivelul clasei; o selectare diferenţiată a 

obiectivelor, a scopului didactic urmărit; o selectare diferenţiată a metodelor, mijloacelor şi 

procedeelor didactice; o selectare diferenţiată a metodelor de evaluare şi control. 

Tratarea diferenţiată a elevilor presupune un deosebit simţ al observaţiei şi tact 

pedagogic. Învăţătorul trebuie să îndrume pe fiecare elev, la timpul potrivit şi cu mijloace 

adecvate, pentru a înlătura rămânerea în urmă la învăţătura, a se evita eşecul şcolar şi a favoriza 

dezvoltarea corespunzătoare a fiecărui elev. 



O preocupare majoră a fiecărui dascăl este cunoaşterea reală a individualităţii elevilor cu 

care lucrează, fapt care conduce la o individualizare a acţiunilor pedagogice, la o tratare 

diferenţiată a elevilor în funcţie de posibilităţile şi înclinaţiile lor. 

Concepţia ştiinţifică privitoare la tratarea individuală a elevilor constă în cunoaşterea 

gradului de evoluţie a diferitelor procese psihice, a gradului de dezvoltare, a tipului de inteligenţă 

caracteristică fiecărui copil, pentru a putea folosi mijloace adecvate în scopul dezvoltării  la 

nivelul standardelor şcolare. 

Diferenţierea se realizează prin modul de organizare a activităţii şcolare, a activităţii 

didactice şi prin metodologia didactică aplicată. Astfel, se disting patru moduri de organizare a 

activităţii: 

- activitate colectivă, caracterizată prin transmiterea informaiei de la învăţător către elevi; 

- activitate pe grupe, în general omogene, constituite după un anumit criteriu; 

- activitate pe echipe, grupe eterogene, constituite după preferinţa elevilor pentru o 

activitate; 

- activitate individuală, independentă. 

Diferenţierea şi individualizarea predării-învăţării are la bază şi principiul accesibilităţii 

cunostinţelor şi deprinderilor. Acesta se realizează prin selecţionarea şi gradarea informaţiilor 

ştiinţifice şi a exerciţiilor care conduc la formarea unor deprinderi. 

Prin efort gradat, cu ajutorul şi sub îndrumarea învăţătorului, cunoştinţele şi deprinderile 

stabilite a fi dobândite prin obiective operaţionale devin accesibile pentru elevii clasei respective, 

dacă li se activează potenţialul intelectual real. 

La baza proiectării activităţilor didactice ar  trebui să stea diferenţierea şi individualizarea 

predării-învăţării deoarece stimulează şi dezvoltă învăţarea activă, facilitează comunicarea, 

socializarea, relaţionarea, colaborarea şi favorizează înţelegerea, acceptarea şi integrarea copiilor 

în colectiv.  
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