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The positive climate of the differentiated education motivates and provides success for all factors involved in edu-

cation. Work in groups conducts to efficiency of results, educational activity and strengthens the saved up knowledge. 
 
 
Introducere 
Pentru valorificarea potenţialului de dezvoltare a fiecărui student în parte e necesară o nouă abordare a 

procesului de învăţământ care ţine cont de particularităţile lui. Instruirea diferenţiată este modul de instruire 
care răspunde cel mai bine nevoilor studenţilor. Profesorul poate diferenţia conţinuturile, adică ceea ce ar 
trebui să ştie studenţii, să înţeleagă, să fie în stare a face un rezumat al învaţării. Totodată, se pot diferenţia 
procesele, adică acele activităţi, destinate a ajuta studenţii să înţeleagă sau să ,,posede” conţinutul. Modalităţile 
în care studentul demonstrează sau extinde ceea ce a ajuns să cunoască şi să fie capabil a face pot îmbrăca, 
de asemenea, forme diferite.  

Strategie de diferenţiere – o totalitate de metode şi procedee integrate într-o structură operaţională, angajate 
în realizarea diferenţiată a unui proces educaţional [1]. 

Instruirea diferenţiată se efectuează în acord cu disponibilităţile studenţilor, cu interesele lor şi cu profilul lor 
de învăţare printr-o gamă de strategii manageriale educaţionale cum ar fi: instruirea în echipe, studiul individual.  

Situaţia de învăţare este definibilă atât prin condiţii interne (mecanisme de învăţare, motive, interese, 
aptitudini generale şi specifice), cât şi prin condiţii externe (combinaţii de metode, materiale, mijloace de 
învăţământ, strategii didactice etc.) [2]. 

 
Organizarea echipelor 

O asemenea organizare a procesului de învăţământ se sprijină pe următoarele principii: 
a) respectarea particularităţilor studenţilor (abilităţi, interese, relaţii interpersonale, temperament, imagine 

de sine etc.);  
b) construirea unor sarcini de învăţare diferenţiată care să faciliteze succesul;  
c) dezvoltarea competenţelor sociale care influenţează atât învăţarea universitară, cât şi învăţarea socială 

şi imaginea de sine. Chiar dacă din punct de vedere al vârstei vorbim de echipe omogene, practic omogenitatea 
este imposibilă, deoarece fiecare student constituie o individualitate [1]. 

Echipele de învăţare prin cooperare nu reprezintă scopuri în sine, ci mijloace pentru atingerea obiectivelor.  
Învăţarea prin cooperare reprezintă utilizarea în instruire a lucrului în echipă, astfel încât, lucrând împreună, 

fiecare participant reuşeşte să-şi îmbunătăţească propriile rezultate simultan cu îmbunătăţirea rezultatelor 
celorlalţi participanţi ("actori") [2]. 

Învăţarea prin cooperare este: 
- achiziţia individuală de informaţii obţinute prin efortul echipei; 
- interdependenţa pozitivă, astfel încât participanţii sunt convinşi că reuşesc numai în cazul reuşitei 

fiecăruia; 
- modalitate de înţelegere mai bună a materialului prin explicarea lui altor membri ai echipei; 
- dezvoltarea deprinderilor interpersonale necesare ulterior în viaţă; 
- dezvoltarea capacităţilor de analiză a dinamicii muncii în echipă; 
- un mod dovedit de îmbunătăţire a activităţii individuale prin implicarea directă în timpul orelor de 

studiu [3]. 
Fiecare student învaţă mai bine în echipă decât ar învăţa de unul singur. Profesorul trebuie să ia în consi-

deraţie nivelul de cunoştinţe şi deprinderi, motivaţia pentru învăţare, competenţele sociale ale studenţilor, 
gândindu-se şi la studenţi ca resursă pentru ceilalţi. 
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Gruparea studenţilor se face în modul următor:  
a) la întâmplare;  
b) în baza stilului de învăţare;  
c) în baza diferitelor inteligenţe; 
d) în baza asimetriei emisferelor creierului; 
e) formarea echipelor de către cadrul didactic;  
f) gruparea autonomă după interese etc. 
Din perspectiva educaţiei, gruparea studenţilor este o probă de măiestrie şi profesionalism didactic. E necesar a 

respecta principiile incluziunii şi a asigura egalitatea de şanse în învăţare. 
Mărimea echipelor depinde de obiectivele lecţiei, conţinuturile de învăţare, experienţa de lucru în echipă, 

materialele şi echipamentele disponibile, timpul alocat activităţii respective etc. Totuşi, este important ca în 
echipă să nu fie incluşi mai mult de 4-5 studenţi. Gruparea se realizează după un criteriu (de exemplu, gradul 
de dezvoltare a diferitelor inteligenţe). 

Drept tipuri de activităţi pentru echipă servesc: studierea modulelor la disciplina Sisteme de operare, şi 
anume, pentru sistemul de operare Linux, care constă din expunerea părţii teoretice, exemple, întrebări şi 
exerciţii. La finisare fiecare echipă realizează un proiect, iar prezentarea lui se face diferenţiat în dependenţă 
de tipul inteligenţei dominante în echipă.  

 
Gruparea studenţilor în baza inteligenţelor multiple 
Conform teoriei lui Gardner privind inteligenţele multiple, o inteligenţă este un mod de a rezolva probleme 

şi de a dezvolta produse considerate ca valori cel puţin ale unei culturi; o inteligenţă este o promisiune de 
potenţial biopsihologic. Creativitatea reprezintă nivelul superior de manifestare a tuturor inteligenţelor. Gardner 
a identificat 8 tipuri de inteligenţă: inteligenţa lingvistică, inteligenţa logico-matematică, inteligenţa muzical-
ritmică, inteligenţa spaţial-vizuală, inteligenţa naturalistă, inteligenţa kinestezic-corporală, inteligenţa inter-
personală, inteligenţa intrapersonală [4].  

Prin urmare, nu există activitate posibil a fi realizată punând în funcţie un singur tip de inteligenţă sau de 
persoane cu un singur tip de inteligenţă dezvoltată. Nu se poate diagnostica în mod categoric prezenţa sau 
absenţa unei inteligenţe.  

În activitatea desfăşurată cu studenţii anului doi de la facultăţile Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică 
(grupele IP 22, IS 22, MI 22, FI 22) s-a pornit de la premisa că instruirea diferenţiată răspunde cel mai bine 
nevoilor de învăţare ale studentului. De ce? Deoarece grupele cuprind studenţi cu nevoi diferite de învăţare, 
interese diferite şi stiluri de învăţare deosebite.  

Determinarea tipurilor de inteligenţe dominante poate fi făcută cu ajutorul chestionarului de determinare a 
inteligenţelor multiple (care constă din 60 de afirmaţii ce se realizează în aproximativ 10 minute) (fig. 1).  

 
 

 

Fig.1. Rezultatele răspunsurilor la chestionarul inteligenţelor multiple 
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Exemple de instruire diferenţiată 

Experimentul pedagogic a fost realizat cu studenţii grupei IP 22 specialitatea Informatica, profil pedagogic 
(39 de studenţi). El a constat în realizarea unor „proiecte de echipă”, propuse studenţilor la disciplina Sisteme 
de operare la orele de laborator, unde se studiază sistemul de operare Linux. În acest scop s-au format echipe 
a câte 4-5 studenţi. Echipele au fost eterogene din punct de vedere al tipului de inteligenţă. S-au valorificat 
înclinaţiile studenţilor, organizându-le activitatea într-un mod cât mai agreabil. Sarcinile propuse au fost 
aceleaşi, însă prezentarea rezultatelor a fost diferenţiată.  

Apare necesitatea ca studenţii să exploreze conţinuturile învăţării, respectiv, să comunice rezultatele în 
propriul „cod de simbolizare”, crearea contextelor (situaţiilor) de învăţare–evaluare adecvate. Şcoala, susţine 
H.Gardner, trebuie să încurajeze studenţii în rezolvarea problemelor contextualizate, de tipul celor cu care se 
vor confrunta în activitatea profesională pentru a stimula combinaţiile unice de inteligenţe ale fiecărei persoane [4]. 

În tabelul 1 este prezentată o modalitate (orientativă) de repartizare a dominanţelor profilului intelectual în 
diverse situaţii de evaluare, depinzând de modul de formulare şi de asamblare în teste a sarcinilor de evaluare.  

 
Tabelul 1 

Situaţia de evaluare Profilul intelectual (combinaţii specifice de inteligenţe) 

Lucrări scrise Logico-matematic, verbal-lingvistic 
Tehnici de laborator Logico-matematic, corporal-kinestezic 
Grupuri de cooperare Verbal-lingvistic, interpersonal  
Referate ştiinţifice Logico-matematic, interpersonal 
Fizica aplicată  Spaţial-vizual, naturalist  
Practica la calculator Logico-matematic, spaţial-vizual 
 
Sisteme de operare este o disciplină la care studenţii însuşesc conţinuturile şi îşi formează abilităţile, ape-

lând la mai multe tipuri de inteligenţă. În baza prelucrării testelor s-au dovedit a fi predominante inteligenţele: 
logico-matematică, vizual–spaţială, verbal-lingvistică. 

Deoarece există o legătură strânsă între tipurile de inteligenţă pe care le are persoana şi stilurile de a învăţa, 
s-au observat următoarele moduri de realizare a proiectului. Unii studenţi au rezolvat singuri ceea ce aveau 
de făcut. O altă parte dintre ei a ajuns la o concluzie după ce au discutat asupra temelor. Alţi studenţi au făcut 
mai multe încercări după care au finalizat lucrul. Un alt exemplu: doi studenţi au sarcina să identifice ideile 
principale din partea teoretică a modulului. Unul dintre ei va porni de la separarea textului în fragmente şi 
extragerea ideilor principale. Altul procedează invers: enunţă ideea generala a textului, apoi exprimă ideile 
principale în ordinea desfăşurării faptelor, ajungând până la a delimita fragmentele în funcţie de idei. Este 
interesant de observat câţi studenţi preferă prima sau a doua modalitate şi a se convinge că stilurile de învăţare 
diferă. 

Rezultatele au fost deosebite şi interesante, deoarece studenţii au putut comunica spontan, şi-au împărţit 
singuri sarcinile şi s-au ajutat unii pe alţii când a fost nevoie. Proiectele studenţilor au fost foarte atrăgătoare 
datorită diversităţii modurilor de prezentare.  

Prezentarea studenţilor din echipa cu inteligenţă spaţială a fost realizată cu ajutorul prezentării PowerPoint, 
ce conţinea o diversitate de scheme, imagini a comenzilor realizate. Studenţii cu inteligenţă lingvistică au 
avut drept sarcină argumentarea rezultatelor căpătate. Prezentarea studenţilor din grupul cu inteligenţa logico- 
matematică era realizată cu ajutorul calculatorului. 

Investigaţia în echipă 
Învăţarea poate dura câteva zile. Echipele pregătesc o prezentare care va fi făcută în faţa întregii grupe. 

Membrii echipei decid care sunt rezultatele cele mai importante ale investigaţiei lor. Prezentările trebuie să 
fie active şi interesante şi trebuie să-i implice pe toţi membrii echipelor. Ele pot consta în explicaţii, reprezen-
tări grafice etc. Această tehnică este tot o activitate în care partenerii formulează întâi răspunsuri individuale, 
apoi le comunică partenerului, îl ascultă pe acesta şi, în final, formulează împreună cu partenerul un răspuns 
sau o perspectivă nouă în urma discuţiilor. Metoda este foarte răspândită şi poate avea multiple utilizări, 
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îndemnându-i pe studenţi să facă un efort de gândire. Încurajând discuţiile scurte, concentrate asupra unei 
sarcini, deci, cu un anumit scop, aceste tehnici de învăţare prin cooperare îi obişnuiesc pe studenţi cu relaţia 
de colaborare. Pe măsură ce studenţii ajung să lucreze în echipe pentru a rezolva sarcini mai complexe, 
aceste structuri pot fi folosite pentru a facilita interacţiunea în cadrul grupului. Echipele îşi fac prezentările şi 
discută produsul. 

La sfârşitul modulului s-a realizat un mic chestionar care a determinat atitudinea studenţilor faţă de modul 
de prezentare a proiectului. În figura 2 se observă rezultatele chestionarului. 

 

Tradiţional                                  Diferenţiat     

 
Fig.2. Rezultatele chestionarului studenţilor faţă de modul de prezentare 

 
 
Lucrul în echipă poate conduce la eficientizarea rezultatelor activităţii educaţionale în cazuri precum 

învăţarea prin diagnosticare (bazată pe diagnosticarea soluţiei altui student, favorizează acumularea unor 
cunoştinţe profunde), învăţarea prin discuţii deschise care stimulează capacităţile de gândire prin interacţiune. 

 
Concluzii 
Beneficiile instruirii diferenţiate sunt numeroase pentru studenţi, cât şi pentru profesori. Avantajele pentru 

studenţi sunt multiple, de exemplu: valorificarea şi dezvoltarea diferenţelor individuale, îmbunătăţirea clară a 
rezultatelor, a gândirii, a rezolvării de probleme şi a volumului de cunoştinţe, încrederea sporită în capacitatea 
de a învăţa folosind inteligenţe multiple, acces egal la învăţătură pentru toţi studenţii, înţelegerea diferenţelor 
de învăţare în schimbul incapacităţii de învăţare, dezvoltarea personală şi socială ca parte a curriculumului.  

Într-o grupă diferenţiată se dezvoltă mai degrabă înţelegerea decât memorizarea şi redarea unor cunoştinţe, 
având loc o evaluare permanentă a nivelului de disponibilitate şi a nivelului de dezvoltare la care se gândeşte 
studentul. Studenţii sunt exploratori activi, iar profesorul este ghidul sau facilitatorul învăţării. Climatul pozi-
tiv al instruirii diferenţiate motivează şi asigură succesul tuturor factorilor implicaţi în educaţie. Strategiile 
instrucţionale se extind şi se îmbunătăţesc. Instruirea diferenţiată dă un sens nou profesionalismului.  
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