
Convorbiri  didactice Nr. 10/martie 2016 

    

CASA  CORPULUI  DIDACTIC  TULCEA 
1 

DE CE TRATAREA DIFERENȚIATĂ A ELEVILOR 

Diferenţierea ar trebui să fie o practică  permanenta în fiecare sală de clasă . Experienta si 

cercetarile demonstreaza ca in aceleasi conditii de asistenta pedagogica  prin tratarea diferita elevii pot 

avea rezultate foarte bune si reusite scolare.   Tratarea diferențiată poate să aducă beneficii în 

dezvoltare iar inegalitatile psihofizice nu reprezinta o bariera in dezvoltarea fiecaruia.Cadrele didactice 

trebuie să asigure valorizarea maxima a potenţialului fiecărui  elev pentru ca sansele sa fie egale pentru 

fiecare. 

Fiecare elev are individualitatea lui definita de o serie de aspecte dintre care mentionam: 

·        specificul psihologic reprezentat de anumite particularitati ale proceselor sale psihice; 

factori cognitivi( gandire, limbaj, memorie) si non-cognitivi( atitudini, aspiratii,interese), temperament, 

personalitate: 

·       particularitatile functionale ale sistemului nervos si ale analizatorilor; 

·      nivel diferit de dezvoltare intelectuala si  de cunostinte ; 

-  mediul familial: 

·     experienta de viata si un anumit stil si ritm de a invata . 

 O educaţie intelectuală diferenţiată se fundamentează pe construirea unor demersuri educative 

care să fie elaborate numai după ce: 

- au fost stabilite cauzele şi motivele rezultatelor bune şi al nereuşitelor; 

- au fost stabilite modalităţile de organizare ale elevilor, în diverse momente ale lecţiei, pe grupe 

de nivel, grupe de interes şi grupe de metode şi stiluri de învăţare; 

- au fost stabilite sarcini de lucru diferenţiate ca grad de dificultate şi ca volum; 

- a fost stabilit sprijinul ce urmează a fi acordat elevilor în funcţie de categoria din care fac parte; 

- au fost alese acele metode  de învăţare care să uşureze participarea fiecăruia, să reducă 

inhibiţia, să permită valorizarea elevilor, reducând ponderea timpului alocat învăţării frontale în 

favoarea învăţării prin cooperare sau colaborare. 

 În acest sens se pot folosi următoarele strategii ale învățării: 

• Sarcini instructive individualizate(lucrări, teme) în funcție de aptitudinile, înclinațiile, 

coeficientul de inteligență al fiecăruia, nivelul de dezvoltare intelectuală  
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• Fișe de lucru individualizate: 

        - de recuperare  pentru elevii rămași în urmă  

        -de dezvoltare pentru elevii buni și foarte buni  

         - de exerciții  pentru formarea unor priceperi și deprinderi  

         - de autoinstruire pentru învățarea independentă  

• Fișe de evaluare pentru constatarea nivelului de pregătire 

• Pregătirea individuală – discuții , meditații,autoinstruire.  

Tratarea diferențiat trebuie susținută de profesor prin: 

• Sarcinile diferenţiate - activităţi ce încep cu sarcini scurte, uşoare, de sine stătătoare ce devin 

treptat mai lungi şi mai flexibile. Elevii vor realiza apoi activitatea şi, dacă aceasta este bine 

concepută, toţi se vor simţi provocaţi. În felul acesta la lecție vor participa toate tipologiile de 

elevi. 

• Tehnica întrebărilor și răspunsurilor - adresati intrebari anumitor elevi. La intrebarile 

generale raspund elevii rapizi, pregatiti , galagiosi. Adresam intrebari unor anumiti elevi care 

nu raspund, astfel putem provoca mai multi elevi in cea mai mare parte a timpului. O alta 

tehnica este scrierea raspunsului  de fiecare si citirea a cateva raspunsuri Vom stimula mai 

multi elevi diferiti care vor putea reflecta  asupra raspunsului. 

• Munca in echipa-poate depasi lipsa de incredere.Grupul poate fi bun atat pentru elevii care au 

nevoie de sprijin si nu se pot exprima cat si pentru elevii capabili de performanta care preiau 

initiative si se disting. 

.   Alegere-oferiţi o categorie de sarcini unui grup, grupul poate fi atat omogen cat si eterogen, 

astfel încât elevii să poată selecta una ce îi interesează şi care îi va provoca, însă  nu este peste 

nivelul lor. Elevii vor avea uneori nevoie de îndrumare pentru a face alegerea potrivită. 

• Sarcini suplimentare -incercaţi întotdeauna să le puneţi la dispoziţie o sarcină pretenţioasă – 

una ce îl va provoca pe cel mai capabil din grup. Unele dintre cele mai bune sarcini 

suplimentare sunt cele ce presupun o rezolvare flexibilă. 

Modalitati de organizare a activitatii diferentiate: 
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Se impune imbinarea celor trei forme de activitate: frontale, individuale, in grup in raport cu 

cerintele programei , cu sarcini unitare dar gradate prin continut si mod de realizare ( recunoastere, 

reproducere, transfer, integrare, creativitate ) putem exemplifica prin urmatoarele sarcini: 

1- cerinte comune pentru toti elevii  

      2-  cerinte diferentiate  

                    -  sarcini identice, timp diferit  

                     -sarcini diferite,acelasi timp  

                      -sarcini diferite , timp diferit    

                     - sarcini diferite dupa posibilitatea fiecaruia  

                     -fise identice cu sarcini progresive  

                3-  activitati individuale cu teme diferite  

Beneficiile activitatii diferentiate: 

• Toți elevii vor participa la activitățile propuse la clasă și vor fi implicați în rezolvarea tuturor 

sarcinilor  

• Fiecare elev va fi implicat în activitate și va avea ceva de realizat  

• Fiecare elev va reuși să rezolve sarcina propusă și cadru didactic va ști cum/când să-i sprijine 

pe cei care au nevoie de ajutor suplimentar  

• Toți elevii vor primi sprijinul necesar atunci când vor avea nevoie  

 Activităților diferențiate  trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 

• Trebuie să asigure realizarea, în cel mai înalt grad,a sarcinilor învățământului formativ  

• Să se desfășoare cu întregul colectiv al clasei  

• Obiectivele urmărite trebuie realizate , în timpul lecției  

• Să  cuprindă pe toți elevii clasei, atât pe cei care întâmpină dificultăți ,cât și pe cei cu 

posibilități deosebite  

• Conținutul este comun și obligatoriu pentru toți elevii  

• Evitarea suprasolicitării cât și a subsolicitării  
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• Folosirea metodelor și procedeelor care  antrenează capacitățile intelectuale 

 Astfel, procesul de diferenţiere trebuie să cuprindă: 

- diferenţierea obiectivelor  de învăţare; 

- diferenţierea activităţilor de învăţare; 

-diferenţierea evaluării 

  În concluzie, prin instruirea individualizată şi diferenţiată, profesorul îşi poate atinge principalul scop 

al carierei: reuşita la învăţătură a tuturor elevilor săi si adaptarea la cerintele competentelor modern ale 

invatarii: 

-  Aptitudini si competente lingvistice- in limba materna; 

      Aptitudini si competente lingvistice- in limbi straine; 

- Aptitudini si competente matematice; 

- Aptitudini si competente stiintifice si tehnologice; 

- Aptitudini si competente de invatare; 

- Aptitunini si competente civice, interpersonale , interculturale si sociale; 

- Aptitudini si competente antreprenoriale; 

- Aptitudini si competente de exprimare culturala. 
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