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REPERE CONCEPTUALE ALE CERCET RII 
 

Actualitatea cercet rii. Schimb rile sociale rapide care au loc în societate, creeaz  condi ii 
de formare a speciali tilor cu viziuni noi i originale în domeniu. Societatea necesit  profesioni ti 
cu o gândire flexibil  nestandard , care dispun de un grad ridicat de profesionalism, creativitate, 
dorin  de a rezolva sarcinile la un nivel înalt de performan . Aceast  pozi ie intensific  
eterogenitatea modurilor i stilurilor individuale în care persoanele abordeaz  situa ii care cer o 
înv are pe tot parcursul vie ii.  

Calitatea form rii speciali tilor în domeniul vizat duce la necesitatea de a consolida eficien a 
procesului de înv are a studen ilor în baza diferen ierii i individualiz rii, permi ând acestora s -
i dezv luie pe deplin poten ialul lor intelectual. În acest sens, procesul de diferen iere i 

individualizare a înv mântului superior este actual i trebuie s  fie preocuparea permanent , 
primordial , atât a cadrelor didactice, cât i a studen ilor. Înv mântul superior din Republica 
Moldova face anumite eforturi în direc ia dat , dar totu i, se caracterizeaz  printr-un proces de 
omogenizare, neadaptare a activit ilor de înv are la particularit ile psihologice ale studen ilor, 
la tipurile lor de individualitate. 

Diferen ierea i individualizarea constituie un principiu fundamental în organizarea i 
metodologia procesului de predare-înv are – evaluare, impunând evitarea uniformiz rii acestuia, 
ceea ce contribuie la dezvoltarea maximal  a poten ialului biopsihic al fiec rui educabil. În acest 
context de idei,  departamentele de specialitate trebuie  s  elaboreze strategii de diferen iere i 
individualizare a procesului de formare profesional , în baza c rora, cadrele didactice, vor 
elabora strategii de realizare a finalit ilor curriculare, reie ind din aceste abord ri.  

Actualitatea temei de cercetare este determinat  de:  
- necesitatea îmbun t irii calit ii form rii speciali tilor în cadrul spa iului european 

comun al înv mântului superior;  
- schimbarea paradigmei educa ionale în înv mântul superior; 
- centrarea pe student a procesului de formare profesional ; 
- necesitatea aplic rii în practic  a abord rilor cu privire la valorificarea optim  a 

particularit ilor psiho-fiziologice ale studen ilor, precum ar fi: stilurile de înv are, 
inteligen ele multiple; 

- elaborarea unui model de valorificare a diferen ierii i individualiz rii în formarea 
ini ial ; 

- asigurarea realiz rii principiului complementarit ii în predare-înv are-evaluare prin 
intermediul lucrului individual în cadrul mai multor discipline. 

Descrierea situa iei în domeniul de cercetare i identificarea problemei de cercetare.  
Savan ii din domeniul tiin elor educa iei au studiat variate aspecte ale diferen ierii i 

individualiz rii. Valoroase viziuni pedagogice cu privire la individualizarea înv rii g sim în 
cercet rile lui: . . , . . , I. T. Radu, S. Messick, W. Stern, G. Gerbera. 
Mai aprofundat de individualizarea sarcinilor de înv are s-a preocupat . . . Teoria 
abord rii individuale a studen ilor în procesul de înv are a fost completat  i consolidat  de E. 

. , A. . , C. A. Tomlinson, H. Przesmycki, Th. Thomas, T. . , 
. . , S. Cristea, I. Stoian. Aspectul psihologic al problemei dezvolt rii personalit ii 

individului în procesul de diferen iere i individualizare a instruirii a fost reflectat în lucr rile i 
concep iile lui A. Bandura, W. Stern, L. Davidoff. Individualizarea instruirii în institu iile 
superioare de înv mânt ca form  eficient  a înv rii centrate pe student este abordat  în 
lucr rile cercet torilor: I. Cerghit, N. Vin anu, M. Singer, L. oitu etc.  

În Republica Moldova problematica instruirii diferen iate s-a aflat în vizorul cercet torilor: 
Vl. Gu u, L. Stupacenco, M. Hadârc , V. Chicu. O. Dandara. Abordarea individual  în procesul 
pedagogic implic  cunoa terea tiin ific  a personalit ii. Formarea identit ii ca o problem  
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psihologic  este redat  în lucr rile lui V. Negovan, E. Landau, S. Messick, W. Stern, D. 
S l v stru etc. 

Apreciind importan a teoretic  i aplicativ  a investiga iilor realizate putem men iona c  
aspectul fundament rii psiho-pedagogice a diferen ierii i individualiz rii în formarea 
profesional  ini ial , r mâne înc  insuficient cercetat. De aici, problema cercet rii rezid  în 
necesitatea valorific rii fundamentelor psiho-pedagogice ale diferen ierii i individualiz rii în 
formarea profesional  ini ial  în scopul form rii i dezvolt rii unui mediu eficient de formare 
profesional . 

Scopul cercet ri const  în stabilirea i experimentarea fundamentelor psiho-pedagogice ale 
diferen ierii i individualiz rii în formarea profesional  ini ial . 

Pornim de la ipoteza investiga iei care rezid  in faptul c  calitatea form rii profesionale 
ini iale va spori dac  ne vom axa pe fundamentele psiho-pedagogice ale diferen ierii i 
individualiz rii procesului didactic, valorificând particularit ile individuale ale studen ilor. 

Verificarea ipotezei lansate solicit  realizarea urm toarelor obiective: 
– determinarea semnifica iei conceptelor de baz : diferen iere i individualizare; 
– analiza evolu iei fenomenului de diferen iere i individualizare în procesul educa ional; 
– deducerea impactului teoriilor înv rii asupra valorific rii diferen ierii i individualiz rii; 
– argumentarea diferen ierii i individualiz rii demersului didactic prin prisma politicilor 

educa ionale na ionale; 
– determinarea premiselor psihosociale ale diferen ierii i individualiz rii în educa ie; 
– identificarea tehnologiilor adecvate strategiei de realizare a diferen ierii i individualiz rii 

în formarea profesional  ini ial ; 
– elaborarea i validarea experimental  a modelului pedagogic de diferen iere i 

individualizare a demersului didactic în cadrul form rii profesionale ini iale. 
Noutatea i originalitatea tiin ific  a cercet rii rezid  în: elaborarea i validarea 

modelului pedagogic de diferen iere i individualizare a demersului didactic în cadrul form rii 
profesionale ini iale. În procesul de cercetare a problemei, procesul investiga ional a pornit de la 
fundamentarea epistemologic , prin clarificarea conceptual  a fenomenului diferen ierii i 
individualiz rii în educa ie, plasând acest fenomen în contextul educa iei formale i implicite 
realizate în mediul universitar. Abordarea teoretic  a permis eficientizarea form rii profesionale, 
prin valorificarea posibilit ilor formative ale lucrului individual.  

Problema tiin ific  important  solu ionat  în domeniu rezid  în  stabilirea i definirea 
fundamentelor psiho-pedagogice ale diferen ierii i individualiz rii în formarea profesional  
ini ial ; valorificarea acestor repere de c tre doi actan i ai procesului: cadre didactice universitare 
i studen i. 

În baza modelului care con ine reperele teoretice i aplicative ale diferen ierii i 
individualiz rii, s-a reu it eficientizarea procesului de formare profesional  la Facultatea Limbi i 
Literaturi Str ine. Acest  model reflect  reperele esen iale ale procesului de formare profesional  
ini ial  i are caracter transferabil.  

Semnifica ia teoretic  a cercet rii este sus inut  de: precizarea conceptelor de baz : 
diferen ierea i individualizarea; elucidarea genezei i evolu iei fenomenului diferen ierii i 
individualiz rii în demersul didactic; valorificarea teoriei stilului de înv are i a teoriei 
inteligen elor multiple, ca surs  de conceptualizare a diferen ierii i individualiz rii în demersul 
didactic; argumentarea diferen ierii i individualiz rii sistemului educa ional prin prisma 
politicilor educa ionale na ionale. 

Valoarea aplicativ  a cercet rii const  în elaborarea i experimentarea fundamentelor 
psiho-pedagogice ale diferen ierii i individualiz rii în formarea profesional  ini ial .  

Fundamentele teoretice (teoria inteligen elor multiple, teoria i metodologia curriculumului 
universitar, paradigma i principiile constructivismului) pot fi folosite de conceptorii de politici 
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educa ionale la nivel microstructural (universitate), iar fundamentele aplicative (strategii 
pedagogice, tehnologia diferen ierii i individualiz rii) pot fi valorificate de c tre practicieni în 
activitatea didactic . 

Metodologia cercet rii s-a constituit din urm toarele grupe de metode: 
• metode teoretice: analiza i compararea, sistematizarea i generalizarea;  
• metode experimentale: experimentul pedagogic, chestionarea, interviul, tehnici psiho-

diagnostice; 
• metode de analiz  statistic  i prelucrare a datelor: testul parametric de comparare a 

dou  medii calculate pe e antioane independente, ilustrarea/interpretarea grafic  a conceptelor i 
ideilor;  

• metode empirice: investiga ia s-a realizat în baza legit ilor, teoriilor, concep iilor, 
principiilor i ideilor din domeniul pedagogiei, psihologiei, sociologiei educa iei. 

În mod special, drept repere teoretice ale cercet rii au servit: paradigma i principiile 
constructivismului în educa ie (E. Joi a, H. Siebert etc.); teoriile înv rii (J. Piaget etc.); teoria 
inteligen ilor multiple (H. Gardner); referen ialul competen elor didactice i coordonatele teoriei 
i metodologiei curriculumului universitar (Vl. Gu u, C. Platon, O. Dandara etc.). 

Implementarea rezultatelor tiin ifice. Valorificarea practic  a demersului formativ s-a 
realizat în cadrul Universit ii de Stat din Moldova. Experimentul de constatare a fost aplicat la 
Facultatea de Limbi Str ine. Experimentul pedagogic a fost realizat în mai multe etape pe 
parcursul a trei ani, la care au participat 80 de studen i dintre care 41 de studen i au constituit 
e antionul experimental, iar 39 de studen i – e antionul de control, ce a cuprins toate formele de 
organizare a procesului de înv mânt: cursuri, seminare i activit i de înv are individual , 
inându-se cont de inteligen ele multiple i stilurile de înv are ale fiec rui student, de sarcinile 

individuale date fiec rui student pentru elaborarea portofoliului. 
Aprobarea i validarea rezultatelor tiin ifice este asigurat  de investiga iile teoretice i 

experen iale, de analiza comparativ  a valorilor experimentale. Rezultatele cercet rii au fost 
valorificate în cadrul a 13 conferin e na ionale i interna ionale, i 5 publica ii în reviste de 
specialitate: Monitorizarea citirii individuale. Studia Universitatis, nr. 5 (15), Chi in u, 2008; 
Rolul profesorului în clasa diferen iat . Materialele Conferin ei tiin ifico-practice „Wissen 
vernetzen publizieren”, Chi in u, 22 noiembrie 2008; Argumente socioculturale pentru o 
strategie educa ional  apropiat  elevului. Revist  de teorie i practic  educa ional  „Didactica 
Pro”, nr. 6 (52), decembrie 2008; Premise psiho-pedagogice ale diferen ierii i individualiz rii 
demersului educa ional. Materialele Conferin ei tiin ifice Interna ionale „Schimbarea 
Paradigmei în Teoria i Practica Educa ional ”, Chi in u, 2009; Diferen ierea lucrului individual 
al studen ilor în studierea limbii str ine, Conferin a interna ional  „Probleme actuale de 
lingvistic , glotodidactic  i tiin  literar ”, 2009; Formarea personalit ii prin prisma 
individualiz rii, revista „Studia Universitatis”, USM, Chi in u, nr. 4 (34), 2010; Rolul temelor 
pentru acas  în procesul de predare-înv are, revista „Studia Universitatis”, USM, Chi in u, nr. 
4 (34), 2010; Diferen ierea i individualizarea prin prisma profilurilor pedagogice. Conferin a 
tiin ific  cu participare interna ional  „Cre terea impactului cercet rii i dezvoltarea capacit ii 

de inovare”, USM, Chi in u, 2011; Creativitatea în procesul de instruire. Seminar metodologic: 
„Interconexiunea paradigmelor didactice i metodologice în predarea limbii str ine”. ULIM, 
Chi in u, 2011; Individualizarea procesului educa ional în secolul XX, revista „Studia 
Universitatis”, USM, Chi in u, nr.4 (44), 2011; Supporting Student Autonomy in Translation 
Classroom, Colocviul tiin ifico-practic „Aspecte lingvistice didactice i interculturale în 
predarea limbilor str ine”, CEP USM, Chi in u, 2012; Approaches of Individualised Learning in 
the English Classroom, Conferin a tiin ific  cu participare interna ional  „Interferen e 
universitare – prin cercetare i inovare”, CEP USM, Chi in u, 2012; Înv area autoreglat  – un 
proces multidimensional, Acta didactica. Materialele Seminarului metodologic. Interconexiunea 
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paradigmelor didactice i metodologice în predarea limbilor str ine. 23 ianuarie 2013 (Edi ia a 
III-a), ULIM; Instruirea centrat  pe student – pilonul reformei în înv mântul superior, 
Conferin a Na ional  „Modernizarea procesului de formare a cadrelor didactice”. 30 octombrie 
2013, Chi in u, USM; Diferen ierea i individualizarea – parte component  a înv mântului 
postmodern, Conferin a tiin ific  interna ional  „Înv mântul postmodern între eficien  i 
func ionalitate”, 15 noiembrie 2013, USM, Chi in u; Profesorul modern – factorul hot râtor al 
înv mântului diferen iat. Colocviu cu participare interna ional . „Epoca marilor deschideri: 
Rolul limbilor i al literaturilor în societatea pluralist ”, prilejuit de jubileul de 50 de ani ai 
Facult ii Limbi i Literaturi Str ine a Universit ii de Stat din Moldova, Chi in u, 27-28 martie 
2014. Individualizarea i diferen ierea în procesul de înv are a limbilor str ine. Revist  de 
teorie i practic  educa ional  „Didactica Pro”, nr 4 (86), august 2014. 

Publica ii la tema tezei. Rezultatele cercet rii sunt reflectate în 18 publica ii tiin ifice i 
prin participarea la 13 foruri tiin ifice na ionale i interna ionale. 

Cuvinte-cheie: demers didactic, lucru individual, individualizare, diferen iere, formare 
profesional  ini ial , complementaritate, înv are autonom , înv are autodirijat , înv are 
autoreglat , stil de înv are, inteligen e multiple. 

 
CON INUTUL TEZEI 

În Introducere sunt prezentate premisele teoretice i cele practice care fundamenteaz  
actualitatea i importan a problemei abordate. Sunt formulate scopul, ipoteza i obiectivele tezei, 
noutatea tiin ific  a rezultatelor ob inute în cercetare. Din perspectiva scopului este consemnat  
ipoteza i metodologia cercet rii. Este argumentat  importan a teoretic  i valoarea aplicativ  a 
lucr rii i modul în care s-a f cut aprobarea rezultatelor cercet rii. 

Capitolul 1, întitulat Fundamente teoretice ale diferen ierii i individualiz rii în 
demersul didactic, prezint  o analiz  a evolu iei no iunii de instruire diferen iat  i 
individualizat . Am încercat s  demonstr m faptul c  de-a lungul secolelor, filosofii i oamenii 
de tiin  (Socrate, Platon Aristotel, D. Scotus, Fr. Rabelais J. A. Comenius, J. H. Pestalozzi, . 

. , J. J. Rousseau, J. F. Herbart, E. Key, M. Montessori, J. Dewey, O. Decroly, Ed. 
Claparede etc.) au fost preocupa i de realizarea procesului de diferen iere i individualizare în 
practic  prin prisma diferitor aspecte, care, într-o mare m sur , stau la baza implement rii 
fenomenului dat în zilele noastre. 

Problema diferen ierii i individualiz rii în demersul didactic este una de esen , ea nu poate 
fi neglijat . Din aceste considerente, am analizat variate forme de organizare a procesului de 
înv mânt din perspectiva valorific rii particularit ilor individuale ale celor care înva , 
propuse de diver i teoreticieni i practicieni din SUA, Germania, Anglia, Fran a, Elve ia, Belgia, 
Rusia, precum i pozi ia cercet torilor autohtoni. Abordarea instruirii din perspectiva i 
implicarea celui ce înva , presupune neap rat diferen ierea i individualizarea procesului vizat. 

Referindu-ne la analiza abord rilor i experien elor de diferen iere i individualizare a 
instruirii am urm rit i expus evolu ia acestui fenomen. Analiza detaliat  a politicilor de 
diferen iere i individualizare a înv mântului din Republica Moldova a permis s  eviden iem c  
înv mântul integrator, non-discriminator începe s  func ioneze tot mai activ, iar un deziderat al 
acestuia vizeaz  realizarea unei pedagogii pentru to i i pentru fiecare, centrat  pe interesele i 
necesit ile individuale de formare ale fiec ruia. 

Analiza diverselor defini ii a permis formularea urm toarei concluzii: multiplele semnifica ii 
ale no iunii de instruire diferen iat  i individualizat  denot  o preocupare important  a cadrelor 
didactice – adaptarea procesului de înv mânt la diversitatea studen ilor i presupune prezen a 
unei atitudini speciale – deschiderea spre diversitate. 

Metodologic, problema abordat  se configureaz  pe m sura apari iei i dezvolt rii teoriilor 
pedagogice. Este perceput , mai cu seam , odat  cu accentuarea ideii de a edifica o coal  
prietenoas  elevului. 
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Din cele men ionate mai sus putem conchide c  diferen ierea activit ii desemneaz  
adaptarea activit ii de înv are (sub raportul con inutului, al formelor de organizare i al 
metodologiei didactice) la particularit ile copiilor (capacitate de înv are, motiva ie), la tipurile 
de individualit i. Individualizarea înv rii semnific  adaptarea activit ii didactice la 
particularit ile individuale ale copilului. Individualizarea înv rii nu este identic  cu înv area 
individual  (fiecare copil înva  izolat de ceilal i).  

Diferen ierea studiilor implic  un proces mult mai complex, care se extinde asupra tuturor 
laturilor activit ii didactice: structura sistemului educa ional, stabilirea obiectivelor pedagogice 
i determinarea con inutului înv mântului, formele de organizare a activit ii, mijloacele de 

înv mânt etc. Diferen ierea are, deci, o sfer  mai larg , mai cuprinz toare [11]. 
Analiza conceptelor i studiul genezei diferen ierii i individualiz rii educa iei/instruirii a 

permis s  stabilim c  acestea pot fi considerate drept fenomene sociale i pedagogice, deoarece 
necesitatea înv rii diferen iate i individualizate izvor te, pe de o parte, din specificul ra iunii 
umane (cu diferen e psihice, psihofiziologice etc.), precum i din idealul educa ional – formarea 
unei personalit i armonioase i creatoare de bunuri materiale i spirituale, capabil  s  realizeze 
rolurile cu care o investe te societatea. În elegerea fenomenului individualiz rii ne orienteaz  
spre diferen iere. Diferen ierea permite descoperirea i valorificarea posibilit ilor fiec rei 
persoane. 

Complexitatea fenomenului diferen ierii i individualiz rii, necesit  diversitatea abord rilor 
conceptuale:   

– ca factor, deoarece ele se prezint  ca i condi ie/ împrejurare care determin  desf urarea 
procesului vizat. 

– ca lege specific  a instruirii care î i g se te o reflectare subtil , mai cu seam  în: Legea 
necesit ii evalu rii educa iei în mod continuu i la diferite intervale de timp i în Legea 
proiect rii pedagogice a educa iei / instruirii prin optimizarea raporturilor dintre finalit i – 
con inuturi – metodologie – evaluare – context de realizare [8, p.23], fiindc  acestea ambele 
intervin în domeniul tiin ei i activit ii pedagogice la nivel de politic  educa ional  care 
ghideaz  ac iunile concrete ale actorilor viza i. 

– ca principiu pedagogic cu o sfer  larg  de referin  i cu o sfer  mai restrâns  de referin  
la nivelul realiz rii-dezvolt rii activit ii de instruirea organizat  în cadrul procesului de 
înv mânt [ibidem, p. 23]; 

– ca strategie pedagogic  ce va include forme, metode, procedee i tehnici concrete de 
valorificare a poten ialului individual al persoanei. 

Sintetizând, men ion m c  diferen ierea i individualizarea educa iei, ca expresie a 
normativit ii pedagogice în postmodernitate, cuprinde concep ia antropocentric  i cea 
sociocentric , care îmbin  educa ia/ instruirea ce stimuleaz  natura individului, dezvoltarea 
poten ialului biopsihic al lui i educa ia abordat  prin prisma preg tirii treptate a omului pentru 
via a în societate, adic  existen a acestuia în profesie i celelalte roluri sociale. 

În esen , speciali tii care investigheaz  problemele însu irii con tiente a cuno tin elor, 
formarea competen elor profesionale, problema succesului i insuccesului colar ajung la analiza 
i abordarea diferen ierii i individualiz rii în procesul educa ional. 

Capitolul 2. „Implica ii psiho-pedagogice de valorificare a diferen ierii i 
individualiz rii în formarea ini ial ” con ine analiza i interpretarea factorilor psihologici i 
sociopsihologici, precum i premisele teoretice i metodologice ale diferen ierii i 
individualiz rii în procesul de instruire. 

Factorii generali ce influen eaz  formarea personalit ii: ereditatea, mediul i educa ia îi 
confer  omului identitate proprie, unicitate, expresie a unei anume îmbin ri a variabilelor sale 
interne, unele dintre acestea impunându-se cu o intensitate mai puternic  în structura de 
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ansamblu a acestui construct uman. Toate acestea imprim  procesului de înv are un caracter 
individual. Mecanismele generale ale acestui proces se nuan eaz  de la un individ la altul. 

Distingem câteva dimensiuni psihologice de formare a personalit ii: inteligen a, poten ialul 
creativ, temperamentul, memoria, anxietatea, introversiune-extroversiune, motivarea.  

Factorii sociali au o influen  mare asupra procesului de formare a personalit ii. Efectul 
acestora este mediat de un num r de variabile care au fost determinate ca având o importan  
major  asupra atitudinii persoanei fa  de procesul educa ional. Educabilii difer  enorm prin 
modalitatea cât de repede înva , prin tipul de competen e pe care ei le dobândesc. Par ial aceste 
deosebiri pot fi explicate referindu-ne la factorii psihologici, stil de înv are personal , dar par ial 
ele depind i de factorii sociali. 

Cel pu in dou  concluzii pot fi desprinse din considera iile de mai sus, cu valoare de 
principiu pentru ac iunea de diferen iere a demersului didactic. În primul rând, existen a unor 
tr s turi individuale, rezultate din interferen a specific  a rela iilor sociale i a particularit ilor 
biopsihice ale fiec rui individ reclam  o ac iune diferen iat  a c rei finalitate este realizarea 
personalit ii. În al doilea rând, tr s turile definitorii ale personalit ii, capacit ile i aptitudinile, 
con tiin a i comportamentul se contureaz  în procesul practicii, al solicit rilor nuan ate ale 
mediului ambiant. De aici, însemn tatea covâr itoare a ac iunii educative adecvate tr s turilor 
individuale pentru formarea personalit ii în concordan  cu cerin ele societ ii. 

În vederea posibilelor conexiuni în proiectarea i realizarea instruirii diferen iate i 
individualizate a studen ilor au fost analizate urm toarele aspecte filosofice: personalismul i 
constructivismul, care con in un ir de accep iuni privind dezvoltarea individualit ii, stimularea 
creativit ii individuale i de grup la integrarea socioprofesional  i dezvoltarea societ ii îns i; 
teoria inteligen elor multiple, care a permis s  determin m ob inerea de performan e de c tre 
educabili; teoria conflictului cognitiv i socio-cognitiv, care pune accent pe originile sociale ale 
comportamentului i pe importan a dezvolt rii proceselor cognitive, în toate aspectele 
func ion rii umane.  

Informa ia despre necesit ile de înv are, preferin ele i interesele studen ilor servesc drept 
punct de pornire pentru selectarea mijloacelor i instrumentelor de înv are, a modului de 
prezentare a con inuturilor i a strategiilor pedagogice. Instruirea individualizat  i diferen iat  
presupune evaluarea ini ial  a studen ilor pentru a determina caracteristicile lor individuale i 
crearea situa iilor de înv are care ar plasa cât mai mul i studen i în condi ii favorabile pentru o 
înv are activ  i creativ . 

Sinteza realizat  ne-a permis s  structur m o fi  special  pe care o vom utiliza în cadrul 
diagnostic rii ini iale/primare a studentului pentru a-i cunoa te posibilit ile cognitive. 

Tabelul 1. Fi a de diagnosticare ini ial  a dezvolt rii cognitive a studentului 

Tipuri de 
inteligen  Stiluri cognitive 

Categorii de 
stiluri 

cognitive 
Stiluri de înv are 

Aptitudini 
pedagogice 
(elemente 

structurale) 
 Inteligen  logic  
 Inteligen  

vizual  
 Inteligen  

corporal  
 Inteligen  

muzical  
 Inteligen  

interpersonal  
 Inteligen  

 Creatorii de 
probleme 
(problem finders) 

 Rezolvatorii de 
probleme 
(problem solvers)

 Combinatorii i 
integratorii 

 Implementatorii 

 Inteligen  
contextual  

 Inteligen  
experien ial  

 Inteligen  
academic  

 Înv are prin 
observare/imita ie 

 Înv are prin ac iune/ 
modelare 

 Înv are prin exersare 
 Înv are prin corectarea 

distorsiunilor 
 Înv are prin descoperire 
 Înv are prin cooperare 
 Înv are prin procesarea 

 Empatie 
 Persuasiune 
 Dinamism 
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intrapersonal  
 Inteligen  

naturalist  

informa iilor 
 Înv are problematizat  

 
Astfel, pentru a diferen ia i individualiza înv area trebuie s  cunoa tem factorii cognitivi 

(tabelul 1), afectivi i fiziologici ai înv rii i particularit ile de personalitate i de înv are ale 
studentului, dar, concomitent, cadrul didactic este obligat s  cunoasc  instrumentele pedagogice 
de realizare a procesului educa ional. 

Sistemul de înv mânt care are la baz  abordarea diferen iat  a înv rii este un sistem 
„centrat pe student” sau pe m sura studentului, ceea ce conduce la formarea capacit ilor de 
autoinstruire. În sistemul de educa ie, cel mai important element este procesul de predare-
înv are-evaluare; astfel, prin diferen iere i individualizare, profesorul reu e te s  sprijine, s  
faciliteze, s  încurajeze procesul de instruire. 

Înv mântul centrat pe cel ce înva  este unul dintre principalele repere care jaloneaz  
reforma înv mântului superior european, cunoscut  sub denumirea de Procesul Bologna. La 
realizarea acestui tip de înv mânt î i aduc aportul educabilii universit ii, cadrele didactice din 
institu ie i, nu în ultimul rând, institu ia de înv mânt superior. Fiecare din ace ti factori are un 
rol determinant în construirea unui înv mânt axat pe nevoile celui ce înva , fapt pentru care, 
absen a sau neimplicarea unuia dintre factori, face imposibil  realizarea înv mântului dat. [28] 

În acest scop vom utiliza atât posibilit ile formative ale formelor de activitate realizate prin 
contactul direct cu profesorul (curs, seminare, laboratoare), cât i timpul repartizat pentru lucrul 
individual. În cazul cercet rilor noastre am pus accentul pe lucrul individual ghidat de c tre 
profesor. Noua concep ie a înv mântului superior pune în valoare aceast  form  de instruire, 
deoarece con ine posibilit i formative prin care se produce educa ia centrat  pe student. 

Noua concep ie a înv mântului superior ofer  condi ii ob ine individualiz rii interne prin 
diversificarea formelor activit ii didactice. Pe lâng  activit ile organizate în sala de curs, un rol 
aparte îl are lucrul individual ghidat de c tre profesor, care necesit  implicarea studentului într-o 
înv are autoreglat . Înv area autoreglat  trebuie s  constituie modalitatea de baz  a realiz rii 
lucrului individual. 

Lucrul individual trebuie direc ionat i monitorizat astfel ca el s  duc  la progrese în 
procesul de înv are. Oferindu-le studen ilor posibilitatea de a propune idei pentru teme, 
atitudinea acestora fa  de lucrul individual se va schimba radical i va fi privit ca o experien  
pozitiv  care-i încurajeaz  s  înve e. Libertatea de a alege i de a avea alternative în compara ie 
cu faptul de a fi for at s  te compor i i s  înve i în conformitate cu dorin ele cuiva este o premis  
de a fi motivat [22]. 

Monitorizarea lucrului individual propus trebuie s  fie un proces planificat cu minu iozitate 
care urm re te îmbun t irea calit ii înv rii i a rezultatelor individuale. Remarc m c  punerea 
în aplicare a ideilor legate de procesul de individualizare în studierea limbii str ine trebuie 
început în mod neîntârziat. Profesorilor le revine, în acest sens, un rol de prim  importan . 
Afirmând acestea, ne referim la necesitatea monitoriz rii corecte de c tre profesor a deprinderilor 
acumulate în procesul de studiu, luându-se în considera ie posibilit ile individuale, gradul de 
dificultate a materialului selectat, interesele studentului în scopul educ rii unei personalit i 
multilateral dezvoltate. [23] 

Consider m c  valorificarea unui tip de inteligen , interven ia în evolu ia acestuia, 
descoperirea unui tip de inteligen  ignorat pot constitui aspecte ce duc la prevenirea i 
combaterea nereu itelor în procesul de instruire. Aplicarea acestei teorii psihologice în activitatea 
desf urat  cu studen ii trebuie s  se fac  în mod constant pentru a ob ine rezultate foarte bune. 

Profesorii ar putea în elege mai profund preferin ele de înv are ale studen ilor prin 
intermediul utiliz rii teoriilor inteligen elor multiple în cadrul orelor, iar studen ii câ tig  o mai 
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mare încredere în propriile puteri, acest lucru conduce la o mai mare implicare din partea lor, 
pentru c  ei se simt încrez tori în ei în i i i în acele activit i ce se potrivesc cu punctele lor 
forte, cu inteligen ele lor. Ne-am convins c  un mod uniform de a preda i evalua este 
nesatisf c tor când suntem to i atât de diferi i i deci merit  s  valorific m reperele teoriei 
inteligen elor multiple.  

În scopul valorific rii principiilor diferen ierii i individualiz rii înv rii i pornind de la 
reperele teoretice studiate i precizate, de la principiile i modelele de înv are constructivist  
[19, p. 95-96], de la accep iunile cu privire la aplicarea strategiilor i tehnologiilor pedagogice 
formulate de Vl. Gu u [13, p. 331-333] am conturat strategiile pedagogice, inclusiv tehnologiile 
de organizare-realizare a procesului instruirii în cadrul form rii ini iale. 

La principiul individualiz rii procesului educa ional se refer  i A. Kirsanov. Principiul 
individualiz rii demersului educa ional: 

– determin  în întregime o cale complex  ce duce la studierea particularit ilor 
individuale ale studen ilor, a particularit ilor con inutului materialului de studiu, a metodelor 
organiz rii înv mântului, a gradului de manifestare, a motiva iei, în organizarea, consisten a i 
evaluarea întregului proces educa ional; 

– e direc ionat  la formarea condi iilor favorabile pentru ca fiecare student s  realizeze 
obiectivele apropiate i îndep rtate:  

- apropiate (formarea no iunilor tiin ifice, opera iilor); 
- îndep rtate (formarea calit ilor personale). 

– e orientat , pe de o parte, de nivelul actual de dezvoltare, iar pe de alt  parte, de toate 
posibilit ile poten iale l rgite ale studentului;  

– favorizeaz  în complex înv area, educarea i dezvoltarea în scopul form rii 
personalit ii studentului [36, p.121]. 

 
Fig. 1. Tipuri de diferen iere a educabililor 

În acest sens, individualizarea procesului educa ional este un principiu care include nu 
numai rela ia profesor-student, dar i student-student. Respectarea principiului individualiz rii 
asigur  structurarea i diferen ierea instruirii. 

Diferen ierea instruirii

Exterioar  (diversificarea) Interioar (abordarea individual )

Constituirea traseului academic 
individualizat prin alegerea 

disciplinelor de studii

Luarea în considerare a particularit ilor indi-
viduale ale studen ilor i diversificarea formelor 

de instruire, inclusiv valorificarea lucrului 
individual în cadrul unei discipline de studii 

1. Diagnosticarea 
particularit ilor individuale 

2. Crearea ofertei educa io-nale 
conform finalit ilor form rii 
profesionale 

1. Elaborarea sarcinilor didactice dup  
capacit ile sau ritmul de înv are 

2. Elaborarea sarcinilor conform nivelurilor 
performan ei 

3. Elaborarea strategiilor diferen iate 
4. Monitorizarea diferen ierii i individualiz. 
5. Evaluarea rezultatelor academice
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M. Hamm i D. Adams identific  urm toarele obiective ale instruirii diferen iate: 
- a elabora activit i eficiente i captivante pentru fiecare educabil; 
- a elabora activit i de instruire bazate pe teme, concepte i deprinderi ale disciplinei date 

i de a oferi modalit i de prezentare a ceea ce au înv at; 
- a oferi abord ri flexibile con inutului i instruirii; 
- a atrage aten ie asupra promptitudinii educabililor, necesit ilor i experien elor de 

înv are; 
- a corespunde standardelor curriculum-ului pentru fiecare educabil în parte [38, p.3].  
Se disting dou  tipuri de diferen iere: exterioar  i interioar  (Figura 1). Prin diferen ierea 

exterioar  se în elege selectarea studen ilor în grupe dup  capacit i, înclina ii, profesii. Prin 
diferen ierea interioar  se în elege abordarea individual  a celor ce înva , în func ie de 
caracteristicile lor psihice (a capacit ilor de înv are) i coordonarea ra ional  a procesului de 
înv mânt, prin diversificarea formelor de instruire individual , formal  i de grup [29, p.317-
318].  

 
Fig. 2. Perspectiva diferen ierii i individualiz rii demersului didactic  

în formarea profesional  ini ial  
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Tehnologia are la baz  diagnosticarea preg tirii ini iale la diferite obiecte i capacit ile de 
înv are ale educabililor. Conform rezultatelor diagnostic rii se alc tuiesc programe de lichidare 
a lacunelor i a organiz rii muncii cu fiecare educabil. 

În urma definirii conceptelor, analizei influen ei factorilor psihologici i sociali, a examin rii 
premiselor epistemologice am realizat o sintez  teoretic  i am stabilit un ir de condi ii de 
explorare optim  a acestora în formarea profesional  ini ial . 

Principiul diferen ierii i individualiz rii în formarea ini ial  a cadrelor didactice este unul 
complex, el cuprinde dou  componente: fundamentele teoretice/ epistemologice (I) i 
fundamentele aplicative (II). Prima component  con ine: conceptele, defini iile i caracteristicele 
diferen ierii i individualiz rii; factorii biopsihosociali i premisele epistemice ale diferen ierii i 
individualiz rii. 

A doua component  con ine: instrumentul metodologic – Perspectiva diferen ierii i 
individualiz rii demersului didactic în formarea ini ial  (Figura 2) i strategiile opera ionale 
elaborate i descrise în acest subcapitol. 

 

 
Fig. 3. Repere conceptuale ale diferen ierii i individualiz rii în formarea ini ial   

 
Se poate observa c  institu ia/universitatea, plecând de la principiul diferen ierii i 

individualiz rii va explora fundamentele psiho-pedagogice teoretice i aplicative, care sunt 
structurate în cele dou  componente, pentru a contribui la integrarea profesional  optim  a 
fiec rui student.  
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Reperele teoretice analizate i prezentate anterior ne-au permis conturarea cadrului 
conceptual-metodologic al diferen ierii i individualiz rii în formarea profesional  ini ial . 
Aceast  concep ie este reprezentat  grafic, într-o manier  sintetizat  în modelul pedagogic. 

Organizarea procesului de formare profesional  în baza individualiz rii i diferen ierii, prin 
valorificarea lucrului individual ghidat, realizat conform sarcinilor formulate în baza teoriei 
inteligen ilor multiple, este posibil  printr-o abordare sistemic  reflectat  în modelul pedagogic 
elaborat.  

 
Fig. 4. Modelul pedagogic de valorificare a diferen ierii i individualiz rii în formarea ini ial  

 
Strategiile valorific rii instruirii individualizate i diferen iate a studen ilor au fost construite 

în baza urm toarelor principii: (a) valorificarea posibilit ilor formative ale abord rii curriculare; 
b) congruen a interven iilor didactice i a particularit ilor individuale ale studen ilor; (c) 
monitorizarea lucrului individual; (d) realizarea evalu rii prin aplicarea criteriilor i 
descriptorilor de performan  adoptate tipului de inteligen . Organizarea procesului de formare 
profesional  în baza individualiz rii i diferen ierii, prin valorificarea lucrului individual ghidat, 
realizat conform sarcinilor formulate în baza teoriei inteligen ilor multiple, este posibil  printr-o 
abordare sistemic  reflectat  în modelul pedagogic elaborat. Complexitatea modelului este 
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determinat  de complexitatea no iunii de instruire diferen iat  i individualizat , care prevede 
varierea tipurilor de diferen iere dup  diverse criterii. 

Capitolul 3. Aspecte praxiologice în valorificarea diferen ierii i individualiz rii în 
formarea ini ial .   

Modelul (MPVDIFI) elaborat in baza reperelor teoretice i experien ei didactice, a fost 
validat experimental in cadrul pred rii limbii engleze la diferite specialit i în cadrul Facult ii de 
Limbi i Literaturi Str ine, USM.  

Scopul cercet rii noastre este unul complex, deoarece presupune elaborarea i 
experimentarea fundamentelor psiho-pedagogice ale diferen ierii i individualiz rii în cadrul 
universitar, ceea ce va contribui la eficientizarea form rii profesionale ini iale. 

Etapa de constatare s-a desf urat pe parcursul anului de studii 2011-2012 pe un e antion de 
43 de profesori i 26 efi de catedr . Reprezent rile referitor la monitorizarea lucrului individual 
desf urat la catedr   au fost studiate prin metoda chestionarelor.   

Determinarea gradului de în elegere a problemei abordate i implicarea real  a cadrelor 
didactice în organizarea eficient  a lucrului individual a fost posibil  cu întrebarea cu referire la 
modalit ile de monitorizare a acestor activit i. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Monitorizarea lucrului individual 
Dup  p rerea subiec ilor, procesul de monitorizare a lucrului individual se realizeaz  sub 

mai multe forme: în cadrul consulta iilor – 12 profesori (28%); în timpul orelor – 17 profesori 
(40%); dosare, rapoarte – 24 de profesori (56%); referate – 13 profesori (30%); portofolii – 4 
profesori (9%). Din r spunsurile celor testa i constat m p reri evazive despre monitorizarea 
lucrului individual, care include trei etape: a)preg titoare (determinarea scopurilor, elaborarea 
programelor de lucru, asigurarea metodic  i didactic ); b)de baz  (realizarea programului, 
selectarea literaturii, selectarea i expunerea informa iei, fixarea rezultatelor, autoorganizarea 
procesului de lucru); c) final  (analiza i aprecierea rezultatelor, concluziile privind optimizarea 
procesului individual de lucru). 

Nici un respondent nu a evocat etapele monitoriz rii lucrului individual. Nu au indicat ni te 
repere conceptuale-cheie ale monitoriz rii (timp, raportare la sarcini etc.).  

Studiind reprezent rile efilor de catedr  referitoare la monitorizarea lucrului individual 
desf urat la catedr , am încercat s  identific m dac  catedra dispune de strategia de 
monitorizare a lucrului individual al studen ilor, astfel am solicitat efilor de catedr  indicarea 
elementelor strategiei de monitorizare a lucrului individual. Diagrama urm toare reflect  
r spunsurile celor intervieva i. 
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Fig. 6. Prezentarea succint  a strategiei 

Constat m r spunsuri ce reflect  esen a întreb rii adresate i r spunsuri irelevante. Evident 
c  elaborarea planului lucrului individual al studentului i monitorizarea lucrului individual 
reflect  preocup ri (chiar i în situa ia când strategia nu este bine conturat ) pentru realizarea 
lucrului individual. R spunsurile irelevante denot  lipsa de preocupare pentru problem  i 
demonstreaz  c , de fapt, la catedr  nu exist  strategii conceptual fundamentate cu referire la 
realizarea lucrului individual al studentului. 

Este bine cunoscut faptul c  majoritatea catedrelor USM sunt responsabile de planul de 
studii al specialit ii. La nivel de catedr  se determin  ponderea lucrului individual pentru fiecare 
disciplin , raportul dintre orele de contact direct i lucrul individual. În majoritatea cazurilor, 
aceast  partajare este una formal  i nu reflect  inten ia de a corela determinarea orelor de lucru 
individual cu specificul disciplinei i posibilit ile de formare a competen elor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Criteriile de stabilire a num rului de ore pentru lucrul individual 
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Din analiza rezultatelor constat m c  efii de catedr  stabilesc o rela ie între complexitatea 
disciplinei i ponderea lucrului individual, dar o influen  mare are i aspectul formal (raportul 
1:2). 

Conform reprezent rilor grafice, putem conclude c  lucrul individual ca modalitate de 
formare a competen elor profesionale este valorificat, dar nu apare ideea diferen ierii i 
individualiz rii, adapt rii activit ii de înv are la particularit ile studen ilor. 

În baza analizei rezultatelor chestionarului aplicat cadrelor didactice i efilor de catedr  
conchidem c  lucrul individual este realizat mai mult ca o modalitate a activit ii didactice, 
stabilit  formal în cadrul procesului de formare profesional . Este un element conceptual al 
form rii viitorilor speciali ti, care nu este valorificat pe deplin. Lucrul individual este mai pu in 
perceput ca i posibilitate de individualizare a traseului academic. La nivel teoretic (ca rezultat al 
sugestiilor întreb rilor adresate), cadrele didactice i efii de catedr  enumer  posibilit i de 
individualizare, dar la catedre nu exist  o strategie de monitorizare a lucrului individual i de 
utilizare a acestei forme de instruire pentru a valorifica particularit ile individuale în scopul 
optimiz rii procesului de formare profesional . 

O alt  component  a e antionului au constituit-o studen ii: Practica educa ional  
demonstreaz  c  la realizarea lucrului individual, diferi i studen i prefer  s  îndeplineasc  
sarcinile de înv are în diverse moduri. Unii studen i, dup  ce citesc con inutul sarcinii, încearc  
imediat s  rezolve sarcina; al i studen i prefer  s  selecteze informa ii în loc s  ac ioneze 
spontan; cineva prefer  aspectele teoretice ale unei teme în defavoarea celor practice etc. 

Pentru o înv are eficient , activit ile didactice ar trebui s  fie adecvate stilului dominant al 
celor care înva . Persoanele care î i cunosc stilul de înv are sunt de regul  mai angajate i mai 
autonome. 

În scopul determin rii cuno tin elor anterioare a materialului care urmeaz  a fi predat, am 
efectuat un experiment de evaluare ini ial . În baza evalu rii ini iale a fost efectuat  
individualizarea lucrului individual al studentului. A fost elaborat un chestionar la disciplina 
Lexicologia limbii engleze pentru studen ii anului II de la Facultatea de Limbi i Literaturi 
Str ine.  

La experiment au participat 80 de studen i din 7 grupe: 4 grupe experimentale – 232 
spaniol -englez  (10 studen i), 241 italian -englez  (9 studen i), 242 italian -englez   
(10 studen i), 224 francez -englez  (12 studen i) i 3 grupe de control – 231 spaniol -englez   
(12 studen i), 251 german -englez  (12 studen i), 252 – german -englez  (15 studen i).  

Scopul elabor rii chestionarului a fost de a proiecta i planifica activitatea procesului de 
înv mânt în mod diferen iat i individualizat. În grupele experimentale, lucrul individual a fost 
repartizat în baza teoriei inteligen elor multiple, fiec rui student preg tindu-i sarcini individuale 
de lucru. În grupele de control, lucrul individual fiind repartizat în conformitate cu metodologia 
tradi ional .  

Chestionarul de evaluare ini ial  a fost elaborat în baza con inutului din curriculum. Astfel 
am analizat nivelul de cuno tin e al fiec rui student în parte.  

Analizând rezultatele chestionarelor la grupele experimentale i cele de control, am observat 
c  cuno tin ele anterioare pe ambele e antioane nu difer  mult unele de altele. Din datele de mai 
jos constat m c  la disciplina Lexicologia limbii engleze, calificativul foarte bine nu a fost 
înregistrat nici în grupele experimentale i nici în cele de control. Calificativele bine i 
satisf c tor predomin  în ambele tipuri de grupe. Cu p rere de r u a fost înregistrat i 
calificativul insuficient.  
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Fig. 8. Reprezentarea grafic  în calificative a rezultatelor evalu rii ini iale  

în 2 grupe experimentale (în %) 

 
Fig. 9. Reprezentarea grafic  în calificative a rezultatelor evalu rii ini iale  

în 2 grupe de control (în %) 

Rezultatele ob inute în urma experimentului cu privire la evaluarea ini ial  ne ajut  s  
constat m unele beneficii în realizarea lucrului individual: fiecare student va reu i s  rezolve 
sarcina propus  i profesorul va ti cum s -l ajute i când, pe fiecare student care are nevoie de 
ajutor suplimentar; lacunele nu se vor transforma în bariere în înv area studen ilor i nu vor 
produce probleme majore mai târziu. 

Demersul formativ al cercet rii noastre a pornit de la inten ia de a prognoza ce metode de 
evaluare a lucrului individual putem propune studen ilor analizând caracteristicile tipurilor de 
inteligen e multiple elaborate de Gardner. Teoria inteligen elor multiple genereaz  un nou 
criteriu de diferen iere în instruire, care contribuie la identificarea particularit ilor individuale 
ale celor care înva , constituind un fundament în atingerea performan elor. Din acest punct de 
vedere, identificarea inteligen elor multiple ale fiec rui educabil este foarte important  pentru 
ob inerea unor rezultate notabile.  

Profesorul va pune accent pe formarea capacit ilor, competen elor, atitudinilor, pe 
dezvoltarea unor tipuri de inteligen , ceea ce va determina preponderen a obiectivelor formative 
generale, cu o valabilitate mult mai mare în timp, stabilite în func ie de experien a anterioar  a 
educabililor, de performan ele înregistrate. Pentru student i pentru profesor este bine de tiut 
tipul de inteligen  dominant depistat, pentru a putea fi convertit într-o linie de for  la nivelul 
personalit ii celui care înva . Proiectarea, monitorizarea i evaluarea trebuie s  se axeze pe 
concepte i principii legate de teoria inteligen elor multiple i a interpret rii lumii moderne, 
determinarea intereselor fiec rui student, respectiv pe construirea nivelului de disponibilitate 
cognitiv i emo ional al celor care înva  [27]. Din cele men ionate mai sus, conchidem c  „stil 
de înv are” i „inteligen e multiple” nu sunt interschimbabile. Studen ii cu inteligen e dominante 
similare pot avea stiluri de înv are diferite. 

Chestionarul a fost elaborat în baza celor nou  tipuri de inteligen  prezentate de H. Gardner 
i are drept scop determinarea tipurilor de inteligen  predominant . Experimentul a fost efectuat 
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pe un e antion de 80 de studen i, responden ii fiind din 4 grupe experimentale i 3 grupe de 
control.  

Rezultatele chestionarului aplicat sunt prezentate în figura ce urmeaz  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10. Ponderea inteligen elor multiple la studen i 

 
Conform graficului putem deduce c  unele inteligen e multiple, cum ar fi verbal – 

linguistica, interpersonal  i intrapersonal , prevaleaz  fa  de altele. De fapt, fiecare student 
are pân  la 4 inteligen e mai dezvoltate, iar la unii studen i 2 inteligen e pot fi dezvoltate aproape 
la acela i nivel. Informa ia respectiv  este utilizat  la proiectarea, monitorizarea i evaluarea 
lucrului individual în procesul educa ional. 

Rezultatele ob inute duc spre ideea c  inteligen a ce-l reprezint  pe individ este, de fapt, o 
sum  de inteligen e variate specializate. Tipurile de inteligen  nu sunt u or m surabile, decât 
prin intermediul testelor de inteligen  conven ionale. De asemenea, ele pot fi evaluate prin 
activit ile întreprinse de educabili în procesul educa ional.  

Din experimentul de depistare a tipurilor de inteligen  dominante cele mai frecvent întâlnite 
sunt 3: Inteligen a verbal /lingvistic , intrapersonal , interpersonal . 

În cele ce urmeaz  ne vom axa pe o clasificare a activit ilor folosite frecvent la orele de 
limb  str in  din cadrul Facult ii de Limbi i Literaturi Str ine, din punctul de vedere al teoriei 
inteligentelor multiple: 

Tabelul 2. Tipuri de activit i în baza inteligen elor multiple a lui H. Gardner 
Inteligen e Tipuri de activit i 
Verbal /lingvistic  Flashcards; scrierea poeziilor, pove tilor; crearea acronimelor/ 

mnemonicilor; crearea de întreb ri/ r spunsuri; crearea metaforelor 
i analogiilor; definirea/ restructurarea termenilor; parafrazarea 

Interpersonal  Brainstorming, rezolvarea unei probleme, dialoguri, schimb de idei, 
realizarea unui interviu, realizarea unui proiect 
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Intrapersonal  Înv area din gre eli, situa ie de imagina ie, autoanaliz , studiul 
individual, stabilirea obiectivelor de înv are, elaborarea unui plan 
de activitate, scrierea unui eseu, elaborarea de postere, identificarea 
cuvintelor cheie 

 
În baza experimentului de identificare a tipului de inteligen  multipl  la studen i, profesorii 

disciplinelor vizate elaboreaz  sarcinile lucrului individual pentru fiecare student în parte la 
disciplinele date. Aceste sarcini fac parte dintr-un portofoliu diferen iat. Prezent m sarcinile 
lucrului individual în baza inteligen ei verbal lingvistice: 

Tabelul 3. Sarcini ale lucrului individual în baza inteligen elor multiple dup  H. Gardner 

Inteligen a verbal lingvistic   

Disciplina 
 

Sociolingvistica Lexicologia Lingvistica textului 

Con inut Stilul, genul i clasa 
social  

Structura morfologic  a 
cuvântului 

Structura logico-semantic  
a informa iei 

Obiective 

– S  defineasc  
no iunea de stil 

– S  identifice 
particularit ile 
tipurilor de stil 

– S  determine 
leg tura dintre 
limb  i gen 

– S  defineasc  morfemul 
i s  disting  diferite 

tipuri de morfeme 
– S  formeze familii de 

cuvinte 
– S  disting  diferite tipuri 

de afixe în cuvinte 

– S  identifice tema, ideea 
i mesajul 

– S  determine punctul de 
vedere, vocea 
naratorului/personajului 

– S  elaboreze texte cu 
tema i idee similar  

Elaborarea unui referat 

T
ip

ul
 d

e 
ac

tiv
ita

te
 

Sa
rc

in
i 

Determina i 
particularit ile 
stilului oficial i 
utiliza i-l prin 

cercetare 

Identifica i lexicul 
specializat (lingvistic) i 
modalit ile de formare a 

acestora 

Comenta i asupra 
particularit ilor lexico-

gramaticale i stilistice ale 
limbajului utilizat în referat

Elaborarea unui glosar de termeni 

Sa
rc

in
i 

Defini i termenii 
sociolingvistici 

Clasifica i cuvintele dup  
modul de formare 

(derivare, compunere, 
abreviere) 

Parafraza i cuvintele 
polisemantice din opera 

propus  

 
Fiecare profesor monitorizeaz  cerin ele sale din portofoliu, indic  pa ii de realizare, 

identific  lacunele pe parcursul efectu rii lucrului individual. La sfâr itul semestrului, studentul 
prezint  activitatea individual  i prime te note pentru lucrul efectuat de la fiecare profesor în 
parte. Avantajele complementarit ii lucrului individual sunt urm toarele: 

 studentul observ  cerin e unice ale corpului profesoral pentru lucrul individual dat; 
 cre te responsabilitatea pentru efectuarea lucrului individual; 
 lucrul individual apare ca un tot întreg în viziunea studentului; 
 studentul este consultat de c tre trei profesori; 
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 se face economie de timp referitor la elaborarea unui singur produs al activit ii 
individuale; 

 evaluarea este mai obiectiv .  
Desigur c  trebuie s  inem cont de preg tirea fiec rui student pentru îndeplinirea sarcinii, 

de volumul lucrului, de particularit ile form rii profesionale etc. Pentru a mic ora deficitul de 
timp, profesorii de la catedr  (dar i de la catedre diferite), consultându-se i analizând lucrul 
individual pe care trebuie s -l îndeplineasc  studentul, pot elabora în comun sarcini pentru 
activitatea individual , dar care s  con in  aspecte specifice necesare fiec rei discipline în parte. 

În acest sens, propunem o strategie de monitorizare a lucrului individual la trei discipline 
diferite de la anul II de studii din cadrul Facult ii de Limbi i Literaturi Str ine, elaborat  în 
comun cu colegii. Aceast  strategie are scopul economisirii bugetului de timp alocat disciplinelor 
date i eficientiz rii realiz rii lucrului individual. Disciplinele la care ne vom referi sunt: 
lexicologia limbii engleze, sociolingvistica limbii engleze i lingvistica textului englez. În scopul 
determin rii complementarit ii dintre aceste trei discipline vom analiza finalit ile din 
curriculumul disciplinelor care se vor reg si în lucrul individual unic realizat de c tre student. 

Tabelul 4. Finalit ile disciplinelor incluse în experimentul de formare 
Disciplina Finalit i 

lexicologia limbii engleze  utilizarea diferitor c i de formare a cuvintelor 
 aplicarea termenilor înv a i în diferite contexte profesionale 
 argumentarea importan ei cuvintelor interna ionale în studierea 

limbilor str ine 
sociolingvistica limbii 
engleze 

 aprecierea diversit ii culturale a lumii 
 acceptarea toleran ei fa  de valorile culturale ale altor etnii 
 orientarea în spa iul sociocultural al rii alofone (tradi ii, 

obiceiuri, s rb tori, personalit i istorice, culturale etc.) 
lingvistica textului englez  dezvoltarea abilit ilor comunicative 

 identificarea particularit ilor i a func iilor stilistice ale limbii 
în receptarea diferitelor tipuri de mesaje/texte 

 exersarea abilit ilor de a scrie în baza textului citit 
 
Prin utilizarea teoriei inteligentelor multiple în cadrul orelor se observ  c  profesorii în eleg 

mai bine i mai profund preferin ele de înv are ale studen ilor, iar studen ii câ tig  i ei o mai 
mare încredere în puterile lor; acest lucru conduce la o mai mare implicare din partea studen ilor, 
pentru c  ei se simt încrez tori în ei în i i i în acele activit i ce se potrivesc cu punctele lor 
forte, cu inteligen ele lor. Ne-am convins c  un mod uniform de a preda i evalua este ineficient 
când suntem to i atât de diferi i.  

Experimentul de control s-a axat pe urm toarele obiective: determinarea tipului dominant de 
inteligen  multipl  al studentului; evaluarea nivelul achizi iilor academice (la ini ial) acumulate 
pe parcursul monitoriz rii lucrului individual; analiza rezultatelor evalu rii finale; compararea 
rezultatelor evalu rii ini iale i celei finale. 

Experimentul ne arat  c  având în vizor rezultatele mai slabe la unii itemi i completându-i 
cu diferite forme i strategii de lucru individual, dup  evaluarea final  observ m c  ajungem la 
un nivel comparativ egal al cuno tin elor pe diferi i itemi în grupele experimentale. Acest lucru 
ne dovede te compararea grafic  medie a studen ilor la fiecare item. 

Dup  prelucrarea datelor acumulate i în urma evalu rii finale putem face urm toarele 
reprezent ri grafice din care putem u or vedea nivelul fiec rui student dup  studierea cursului 
respectiv. 
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Fig. 11. Reprezentare grafic  a compar rii rezultatelor evalu rii ini iale i finale  

în 2 grupe experimentale 

 
Fig. 12. Reprezentare grafic  a compar rii rezultatelor evalu rii ini iale i finale  

în 2 grupe de control 
Din figurile 11 i 12 putem face o compara ie a cre terii nivelului de acumulare a 

cuno tin elor la disciplina Lexicologia limbii engleze a fiec rui student în parte. La grupele de 
control se vede o cre tere a diferen ei de puncte acumulate de student dintre valoarea ini ial  i 
cea final  de 10-25 puncte. La grupele experimentale, unde am utilizat lucrul diferen iat i 
individualizat i am monitorizat lucrul individual conform planului personal de ac iuni, aceast  
cre tere de diferen e constituie 20-40 de puncte. Din figur  u or se observ  contribu ia personal  
a studentului la modulul dat, dar i în compara ie cu colegii s i de grup . 

Conform graficelor putem u or i exact s  constat m nivelul fiec rui student în parte dup  
evaluarea ini ial , apoi dup  evaluarea final  i, respectiv, cu cât s-a m rit punctajul acumulat 
dup  studierea materialului de studiu. Dar pentru a avea o imagine clar  despre rezultatele 
întregului experiment, atât în grupele experimentale, cât i în cele de control, în tez  sunt 
examinate valorile medii pentru fiecare grup . 

Calculând media indicilor de progres la grupele experimentale constat m c  aceasta este 
31,75%, iar la grupele de control – 25,3%. Fapt ce dovede te c  monitorizarea i evaluarea 
lucrului individual în func ie de teoria inteligen elor multiple, stilului de înv are i 
particularit ilor individualele ale studen ilor duc la un mai înalt grad de asimilare a materiei 
decât în cazul neglij rii acestor aspecte.  
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Fig. 13. Reprezentarea grafic  în calificative a rezultatelor evalu rii finale  

în 2 grupe experimentale 
 

 
Fig. 14. Reprezentarea grafic  în calificative a rezultatelor evalu rii finale  

în 2 grupe de control 

Dup  convertirea datelor din figurile 11 i 12 în calificative, ob inem alte dependen e 
reprezentate în figurile 13 i 14. Din aceste figuri se observ  c  dac  în grupele de control a 
crescut considerabil num rul studen ilor cu calificativul „bine” din contul celor cu „suficient”, 
atunci în grupele experimentale a crescut pân  la 60-75% num rul celor „foarte bine” din contul 
celor „suficient” i „bine”. La ambele e antioane a disp rut coeficientul „insuficient”. 

Analizând rezultatele calificativelor atât dup  evaluarea ini ial , cât i cea final  ob inem 
urm torul tabel de date. 

Tabelul 5. Rezultatele calificativelor evalu rii ini iale i finale 

Grupa 
I – insuficient S – suficient B – bine FB – foarte bine 
ini ial final ini ial final ini ial final ini ial final 

E antionul 
experimental 

232 1 0 5 1 4 3 0 6 
241 1 0 4 1 4 2 0 6 
242 1 0 5 1 4 3 0 6 
224 1 0 4 1 7 2 0 9 

TOTAL 4 st. 
(10%) 

0 st. 
(0%) 

18 st. 
(44%) 

4 st. 
(10%) 

19 st. 
(46%) 

10 st. 
(24%) 

0 st. 
(0%) 

27 st. 
(66%) 

E antionul de 
control 

231 3 0 6 1 3 9 0 2 
251 1 0 8 1 3 9 0 2 
252 1 0 8 1 6 12 0 2 

TOTAL 5 st. 
(13%) 

0 st. 
(0%) 

22 st. 
(56%) 

3 st. 
(8%) 

12 st. 
(31%) 

30 st. 
(77%) 

0 st. 
(0%) 

6 st. 
(15%) 
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Analiza comparativ  ne-a permis s  observ m c  avem rezultate diferite în cadrul evalu rii 
ini iale i celei finale la ambele e antioane, pe e antionul experimental de exemplu la 
calificativul foarte bine, ini ial nu s-au înregistrat rezultate bune – 0%, pe când la evaluarea 
final  avem un nivel de performan  înalt – 66%. Iar pe e antionul de control nivelul de 
performan  nu este atât de ridicat comparativ cu e antionul experimental, de exemplu la 
calificativul foarte bine, de asemenea, ini ial nu s-au înregistrat rezultate bune – 0%, rezultatul 
evalu rii finale este de 15%, i este de 4,4 ori mai mic comparativ cu rezultatul e antionului 
experimental. 

Performan ele demonstrate de studen ii din e antionul experimental se deosebesc esen ial de 
performan ele demonstrate de studen ii din e antionul de control (diferen ele nu sunt 
întâmpl toare).  

 
CONCLUZII GENERALE I RECOMAND RI 

Una dintre principalele probleme ale didacticii contemporane o constituie diferen ierea i 
individualizarea instruirii. Formarea personalit ii studentului contemporan înseamn  dezvoltarea 
spiritului inovator bazat pe gândire logic , formarea unui specialist cu tr s turi morale înalte, dar 
i cu tehnologii eficiente de ac iune. Sarcina principal  a universit ilor este ca în viitor fiecare 

absolvent s  fie un membru creativ al societ ii, s  poat  folosi în practic  competen ele formate 
în timpul studiilor. Menirea profesorului este de a crea posibilit i optime fiec rui student în 
parte, s  activeze poten ialul s u biopsihic la maximum, pentru a- i forma calit i de lucru 
individual. 

Rezultatele ob inute confirm  faptul c  tratarea diferen iat  i individualizat  a studen ilor în 
cadrul form rii ini iale contribuie la optimizarea procesului instruirii. 

Experimentul pedagogic a demonstrat c  luarea în considera ie, chiar i par ial, a 
particularit ilor individuale a studen ilor conduce la o îmbun t ire a rezultatelor înv rii. În 
cadrul experimentului au fost identificate schimb ri calitative ale rezultatelor studen ilor din 
e antionul experimental: utilizarea mai frecvent  a abilit ilor cognitive de nivel înalt (analiz , 
evaluare, creare) la tratarea sarcinilor complexe de înv are în raport cu studen ii din e antionul 
de control. Formarea acestor abilit i devine posibil  datorit  cre rii situa iilor confortabile de 
înv are pentru majoritatea studen ilor din e antionul experimental. 

Diferen ierea i individualizarea procesului educa ional trebuie s  se bazeze pe stilurile de 
cunoa tere, înv are i de inteligen ele multiple ale fiec rui student. Experimentul pedagogic 
realizat în baza implement rii strategiilor i a modelului care con ine fundamente teoretice i 
aplicative, a tehnologiei instruirii diferen iate i individualizate axat  pe lucrul individual a 
confirmat ipoteza cercet rii. Obiectivele cercet rii au fost atinse. În urma analizei datelor 
experimentale c p tate putem face urm toarele concluzii: 

1. Evaluarea ini ial  reprezint  una din premisele fundamentale ale proiect rii i organiz rii 
întregului program de preg tire i integrare profesional  a studen ilor. Evaluarea ini ial  are drept 
scop stabilirea  nivelul de preg tire a studen ilor la începutul fiec rui program de lucru (modul), 
inclusiv condi iile în care studen ii î i vor desf ura activitatea. Acest tip de evaluare ofer  
studentului i profesorului o reprezentare a poten ialului de înv are, dar i a eventualelor lacune 
ce trebuie înl turate sau a unor aspecte ce trebuie corectate sau îmbun t ite. Evaluarea ini ial  a 
studen ilor este punctul de pornire pentru repartizarea adecvat  a num rului de ore i a sarcinilor 
de lucru individual la fiecare tem  în parte. 

2. Pentru realizarea cu succes a lucrului individual, profesorul trebuie s  se bazeze pe 
valorificarea complementarit ii. Toate disciplinele din planul de studii trebuie s  fie orientate 
spre formarea unui ansamblu de competen e, ce asigur  calificarea profesional . Din aceste 
considerente, colaborarea cadrelor didactice în scopul realiz rii obiectivelor curriculare este o 
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condi ie sine qua non a calit ii procesului de formare profesional . Dac  orele în sala de curs 
reflect  particularit ile interac iunii profesor-student, atunci orele repartizate pentru lucrul 
individual sunt o posibilitate de realizare a parteneriatului didactic.  

3. Strategiile pedagogice centrate pe instruirea diferen iat  i individualizat  au contribuit la 
formarea subgrupelor de studen i la orele practice, organizarea procesului de diferen iere i 
individualizare, monitorizarea i evaluarea acestuia, accentul fiind pus pe subgrupe eterogene. 

4. Elaborarea i implementarea modelului pedagogic (Figura 4) care con ine fundamentele 
psiho-pedagogice, teoretice i cele aplicative, a permis eficientizarea întregului proces de 
instruire accentuând: 

- gradul de realizare a obiectivelor privind folosirea lucrului individual în timpul orelor de 
studii; 

- posibilitatea de colaborare a profesorilor universitari privind eficien a lucrului individual. 
5. În scopul stimul rii studentului s  lucreze la maximum la îndeplinirea sarcinilor (lucrul 

individual) este necesar  monitorizarea permanent  a activit ii lor. Pentru a avea un sistem de 
înv mânt performant, de calitate, trebuie s  dispunem de un sistem de monitorizare care s  
urm reasc  îndeplinirea standardelor educa ionale, a competen elor la nivel de disciplin  
universitar  cu implicarea tuturor cadrelor universitare, prin determinarea metodelor i 
instrumentelor de monitorizare-evaluare adecvate. Sistemul de monitorizare implic  îndeplinirea 
standardelor educa ionale, obiectivelor preconizate la nivel de demers didactic (ore) prin 
mobilizarea tuturor resurselor umane i non-umane. Tehnologiile de monitorizare folosite 
urmeaz  s  stabileasc  valoarea ad ugat  i valoarea de facto a educa iei din perspectiva 
schimb rilor socio-educa ionale la fiecare disciplin  în parte. Binomul monitorizare-înv are 
trebuie în eles drept o cale de perfec ionare a procesului educa ional i duce la formarea unui 
sistem credibil de formare – evaluare a competen elor studen ilor. 

6. Succesul lucrului individual al studentului depinde de colaborarea cu colegii s i, de 
colaborarea între profesor i student, de mediul de înv are, de folosirea eficient  a surselor de 
informare. Fi a de diagnosticare ini ial  a dezvolt rii cognitive a studentului reprezint  
instrumentul pedagogic de baz  care ne orienteaz  în aplicarea strategiilor de diferen iere i 
individualizare în aplicarea strategiilor de ID, inclusiv a modelului nominalizat. 

7. Teoria inteligen elor multiple genereaz  un nou criteriu de diferen iere în instruire, care 
contribuie la identificarea particularit ilor individuale ale celor care înva , constituind un 
fundament în atingerea performan elor. Cunoa terea lor influen eaz  posibilitatea de a le educa i 
de a le dezvolta competen ele. Aplicarea teoriei inteligen elor multiple în actul instructiv-
educativ reprezint  o variant  de valorificare a disponibilit ilor pedagogice în procesul 
educa ional. 

8. Experimentul pedagogic ne-a demonstrat c  inând cont de particularit ile individuale ale 
studen ilor din e antionul experimental s-au ob inut rezultate mai bune în compara ie cu studen ii 
din e antionul de control. Indicatorii i descriptorii elabora i pentru evaluarea individual  i 
diferen iat  în activitatea de instruire ne-au ajutat la realizarea i verificarea experimentului 
pedagogic. 

9. Folosirea principiului complementarit ii lucrului individual ne face s  pre uim bugetul de 
timp al studentului. Consultându-ne i analizând lucrul individual pe care trebuie s -l 
îndeplineasc  studentul, elabor m în comun sarcini pentru activitatea individual , dar care s  
con in  aspecte specifice fiec rei discipline în parte. Experimentul de formare a ar tat 
veridicitatea folosirii unui portofoliu la mai multe discipline, inând cont de inteligen ele multiple 
i stilurile de înv are ale fiec rui student. Astfel se vede rodul muncii studentului, gradul 

cre terii cuno tin elor. 
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10. În cadrul cercet rii teoretice au fost identificate urm toarele etape de realizare a lucrului 
individual: (1) planificare; (2) organizare; (3) efectuare; (4) monitorizare; (5) corectare; (6) 
reflec ie, iar experimentul pedagogic a demonstrat necesitatea i eficien a parcurgerii acestor 
etape la studiul realizarea lucrului individual. S-a dovedit a fi valoros tabelul ce reflect  
esen ializarea diferen ierii i individualiz rii din perspectiva teoriilor înv rii elaborat  ca un 
instrument de sintez  a analizei reperelor teoretice. 

În consens cu rezultatele cercet rii propunem urm toarele recomand ri pentru echipele 
manageriale din institu iile superioare de înv mânt: 

 Catedra trebuie s  dispun  de strategii conceptual fundamentate cu referire la realizarea 
lucrului individual al studentului în scopul optimiz rii procesului de formare profesional ; 

 eful de catedr  împreun  cu profesorul disciplinei trebuie s  determine ponderea lucrului 
individual pentru fiecare disciplin , raportul dintre orele de contact direct i lucrul 
individual;  

 Pentru realizarea eficient  a principiului complementarit ii lucrului individual, efii de 
catedre trebuie s  contribuie la asocierea în grupuri mici a cadrelor didactice în scopul 
elabor rii în comun a sarcinilor referitor la activitatea individual  a studen ilor. Toate 
disciplinele din planul de studii trebuie s  fie orientate spre formarea unui ansamblu de 
competen e, ce asigur  calificarea profesional . 

Recomand ri pentru cadrele didactice universitare:  
 În procesul valorific rii lucrului individual ca modalitate de formare a competen elor 

profesionale, cadrele didactice trebuie s  se axeze pe ideea diferen ierii i individualiz rii, 
adapt rii activit ii de înv are la particularit ile studen ilor;   

 Centrarea procesului de formare pe student poate fi realizat  prin oferirea unor posibilit i 
de alegere. Op iunile propuse, pentru a fi eficiente, trebuie construite reie ind din 
informa ia despre particularit ile individuale ale studen ilor: necesit i de înv are, 
preferin e, interese; 

 Cadrele didactice trebuie s  monitorizeze lucrul individual cu ajutorul criteriilor, 
indicatorilor i descriptorilor. Monitorizarea este în strâns  leg tur  cu evaluarea, iar 
împreun  formeaz  competen e prev zute de curricule universitare pentru a deveni un bun 
specialist pe pia a muncii; 

 Noua concep ie a înv mântului superior pune accent pe individualizarea traseului de 
formare profesional . Conceptual, sunt create condi ii pentru individualizarea extern  (prin 
alegerea disciplinelor de studii) i pentru individualizarea intern  (prin formularea 
sarcinilor individualizate în cadrul disciplinei). Din aceste considerente, fiecare cadru 
didactic î i va elabora curriculumul la disciplin , administrând orele repartizate atât pentru 
activit i în sala de curs, cât i pentru lucrul individual; 

 Identificarea inteligen elor multiple ale fiec rui educabil este foarte important  pentru 
ob inerea unor rezultate notabile. Profesorul va pune accent pe formarea capacit ilor, 
competen elor, atitudinilor, pe dezvoltarea unor tipuri de inteligen , ceea ce va determina 
preponderen a obiectivelor formative generale, cu o valabilitate mult mai mare în timp, 
stabilite în func ie de experien a anterioar  a educabililor, de performan ele înregistrate. 

 În procesul de adaptare a con inuturilor lucrului individul cadrele didactice trebuie s  aib  
în vedere atât aspectul cantitativ (volumul de cuno tin e), cât i aspectul calitativ (tipurile 
de inteligen , viteza i stilul de înv are al studen ilor i conexiunile interdisciplinare); 

 Pentru ca abordarea curricular  i centrarea pe student s  nu r mân  doar ni te declara ii, 
cadrele didactice trebuie s  perceap  activitatea sa nu doar în sala de curs, dar într-o 
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permanent  colaborare cu discipolul. Instruirea diferen iat  i individualizat  trebuie 
realizat  prin cooperare, încredere, stim  între profesor i student.  Rela ia profesor-elev se 
schimb : profesorul sus ine studentul în procesul de înv are, stabile te con inuturile i 
materialele necesare, ghideaz  i sintetizeaz  rezultatele; 

 Cadrele didactice trebuie s  publice suporturi teoretico-aplicative, ghiduri metodologice 
privind realizarea eficient  a lucrului individual la disciplinele predate în institu iile 
universitare în scopul valorific rii poten ialului fiec rui student. 

F r  stabilirea unor rela ii de încredere, de cooperare, tentativele cadrului didactic de a 
culege informa ii referitoare la particularit ile individuale ale studen ilor sunt percepute de 
ultimii drept o interven ie care urm re te identificarea punctelor slabe ale acestora pentru 
viitoarele proceduri de evaluare. 

Cercetarea realizat  deschide perspective de investigare a valorific rii diferen ierii i 
individualiz rii la fiecare disciplin  de studii, inclusiv la studierea acestui proces în contextul 
autoperfec ion rii i a form rii continue a cadrelor didactice. 
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ADNOTARE 
 

Pascaru Daniela, Fundamente psiho-pedagogice ale diferen ierii i individualiz rii 
demersului didactic în cadrul form rii profesionale ini iale, tez  de doctor în pedagogie, 
Chi in u, 2016 

Structura tezei. Teza este constituit  din introducere, trei capitole, concluzii generale i 
recomand ri, 152 de pagini de text de baz , adnot ri în limbile român , englez  i rus , 
bibliografie (243 surse) i 15 anexe. În textul tezei sunt inserate 15 tabele i 23 de figuri. 

Publica ii la tema tezei – 18 lucr ri tiin ifice: 5 articole în reviste tiin ifice de profil, 
na ionale i interna ionale, 13 particip ri la conferin e na ionale i interna ionale. 

Cuvinte-cheie: demers didactic, lucru individual, individualizare, diferen iere, formare 
profesional  ini ial , complementaritate, înv are autonom , înv are autodirijat , înv are 
autoreglat , stil de înv are, inteligen e multiple. 

Domeniul de cercetare: pedagogie universitar  
Scopul cercet rii const  în stabilirea i experimentarea fundamentelor psiho-pedagogice ale 

diferen ierii i individualiz rii în demersul didactic la formarea profesional  ini ial . 
Obiectivele cercet rii: determinarea semnifica iei conceptelor de baz : diferen iere i 

individualizare; analiza evolu iei fenomenului de diferen iere i individualizare în procesul 
educa ional; deducerea impactului teoriilor înv rii asupra valorific rii diferen ierii i 
individualiz rii; argumentarea diferen ierii i individualiz rii demersului didactic prin prisma 
politicilor educa ionale na ionale; determinarea premiselor psihosociale ale diferen ierii i 
individualiz rii în educa ie; identificarea tehnologiilor adecvate strategiei de realizare a 
diferen ierii i individualiz rii în formarea profesional  ini ial ; elaborarea i validarea 
experimental  a modelului pedagogic de diferen iere i individualizare a demersului didactic în 
cadrul form rii profesionale ini iale. 

Noutatea tiin ific  i originalitatea cercet rii rezid  în: elaborarea i validarea Modelului 
pedagogic de diferen iere i individualizare a demersului didactic în cadrul form rii profesionale 
ini iale. În procesul de cercetare a problemei, procesul investiga ional a pornit de la 
fundamentarea epistemologic , prin clarificarea conceptual  a fenomenului diferen ierii i 
individualiz rii în educa ie, plasând acest fenomen în contextul educa iei formale i implicite 
realizate în mediul universitar. Abordarea teoretic  a permis eficientizarea form rii profesionale, 
prin valorificarea posibilit ilor formative ale lucrului individual.  

Problema tiin ific  solu ionat  în domeniul tiin ific rezid  în stabilirea i definirea 
fundamentelor psiho-pedagogice ale diferen ierii i individualiz rii în formarea profesional  
ini ial , care au fost valorificate de c tre doi actan i ai procesului: cadre didactice universitare i 
studen i. În baza modelului care con ine reperele teoretice i aplicative ale diferen ierii i 
individualiz rii s-a reu it eficientizarea procesului de formare profesional  la Facultatea Limbi i 
Literaturi Str ine. Acest  model reflect  reperele esen iale ale procesului de formare profesional  
ini ial  i are caracter transferabil.  

Semnifica ia teoretic  a cercet rii este sus inut  de: precizarea conceptelor de baz : 
diferen ierea i individualizarea; elucidarea genezei i evolu iei fenomenului diferen ierii i 
individualiz rii în demersul didactic; valorificarea teoriei stilului de înv are i a teoriei 
inteligen elor multiple, ca surs  de conceptualizare a diferen ierii i individualiz rii în demersul 
didactic; argumentarea diferen ierii i individualiz rii sistemului educa ional prin prisma 
politicilor educa ionale na ionale. 

Valoarea aplicativ  a cercet rii rezult  în elaborarea i experimentarea fundamentelor 
psiho-pedagogice ale diferen ierii i individualiz rii în formarea profesional  ini ial . 
Fundamentele aplicative (strategii pedagogice, tehnologia diferen ierii i individualiz rii) pot fi 
valorificate de c tre practicieni în activitatea didactic . 
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ANNOTATION 
 

Pascaru Daniela, Psycho-pedagogical Foundations of Differentiation and 
Individualization of the Teaching Approach in the Initial Vocational Training, PhD thesis in 
pedagogy, Chisinau, 2016. 

Thesis structure. The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusions and 
recommendations, 152 pages of the main text, annotations in Romanian, English and Russian, 
bibliography (243 sources) and 15 appendices. There are 15 tables and 23 figures in the thesis 
text. 

Thesis publications – 18 scientific articles: 5 articles in the scientific journals in the field, 
13 articles at national and international conferences. 

Keywords: teaching approach, individual work, individualization, differentiation, initial 
training, complementarity, independent learning, self-directed learning, self-regulated learning, 
learning styles, multiple intelligences. 

Field of study: university education 
Purpose of research is to establish and experiment the psycho- pedagogical foundations of 

differentiation and individualization in the teaching approach in the initial vocational training. 
Research objectives: to determine the significance of the basic concepts: differentiation and 

individualization; to analyze the phenomenon of differentiation and individualization of 
education; to deduce the impact of learning theories on re-evaluating differentiation and 
individualization; to argue the differentiation and individualization of the teaching approach 
through the national education policies; to determine the psychosocial premises of differentiation 
and individualization in education; to identify the technologies relevant to the strategy of 
achieving differentiation and individualization in the initial vocational training; to develop and 
validate experimentally the pedagogical model of differentiation and individualization of the 
teaching approach in the initial vocational training. 

Scientific novelty and originality of the research lies in: developing and validating the 
pedagogical model of differentiation and individualization of the teaching approach in the initial 
vocational training. In the process of researching the problem, the investigational process started 
from the epistemological foundation by clarifying the conceptual phenomenon of differentiation 
and individualization in education, placing this phenomenon in the context of formal and implicit 
education in academia. The theoretical approach has allowed streamline training by developing 
the formative opportunities of the individual work. 

The scientific problem solved by the research is to establish and define the foundations of 
psycho-pedagogical differentiation and individualization in the initial vocational training, which 
were used by two actors of the process: academics and students. Streamlining the process of 
training at the Faculty of Foreign Languages and Literatures has been carried out on the basis of 
the model containing theoretical and practical parts of differentiation and individualization. This 
model considers the essential parts of the initial training process and is transferable. 

Theoretical significance of the research is supported by: specifying the basic concepts: 
differentiation and individualization; elucidating the genesis and evolution of the phenomenon of 
differentiation and individualization in the teaching approach; evaluating the learning style 
theory and the theory of multiple intelligences as a source of conceptualizing differentiation and 
individualization in the teaching approach; bringing arguments to differentiation and 
individualization of the educational system through the national education policies. 

Practical significance of the research lies in the development and experimentation of 
psycho-pedagogical foundations of differentiation and individualization in the initial vocational 
training. The applied foundations (teaching strategies, the technology of differentiation and 
individualization) can be developed by practitioners in teaching. 
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АННОТАЦИЯ

Паскару Даниела, Психолого-педагогические основы дифференциации и индивидуализации 
проектирования педагогического процесса в рамках начального профессионального образования, 
кандидатская диссертация по педагогике, Кишинев 2016 г. 

Структура диссертации: Диссертация состоит из введения, трех глав, общих выводов и рекомендаций, 
152 страниц основного текста, аннотаций на румынском, английском и русском языках, библиографии (243 
источников) и 15 приложений. Текст диссертации включает в себя 15 таблиц и 23 рисунка.

Публикации по теме диссертации – 18 научных работ: 5 статей, опубликованных в национальных 
и международных профильных научных журналах, 13 презентаций на научных форумах национального и 
международного уровня.

Ключевые слова: проектирование педагогического процесса, индивидуальная работа, индивидуали-
зация, дифференциация, начальное профессиональное образование, комплементарность, автономное обуче-
ние, самонаправленое обучение, саморегулируемое обучение, стили обучения, множественный интеллект.

Область исследования: университетская педагогика.
Цель исследования состоит в определении и экспериментировании психолого-педагогических основ 

дифференциации и индивидуализации в ходе проектирования педагогического процесса в рамках началь-
ного профессионального образования.

Задачи исследования: определение значения основных понятий - дифференциации и индивидуали-
зации; анализ эволюции феномена дифференциации и индивидуализации в рамках образовательного про-
цесса; выявление влияния теорий обучения на применение дифференциации и индивидуализации; аргумен-
тирование дифференциации и индивидуализации проектирования педагогического процесса сквозь призму 
национальных политик в области образования; определение психосоциальных предпосылок дифференци-
ации и индивидуализации в сфере образования; идентификация технологий, соответствующих стратегии 
осуществления дифференциации и индивидуализации в рамках начального профессионального образова-
ния; разработка и экспериментальная проверка педагогической модели дифференциации и индивидуализа-
ции педагогического проектирования в рамках начального профессионального образования.

Научная новизна и оригинальность исследования состоит в разработке и проверке Педагогической 
модели дифференциации и индивидуализации проектирования педагогического процесса в рамках началь-
ного профессионального образования. В ходе изучения проблемы, исследовательский процесс начался c 
эпистемологического обоснования, концептуального разъяснения феномена дифференциации и индивиду-
ализации в области образования, рассматривая данный феномен в контексте формального и имплицитного 
обучения, осуществленного в университетской среде. Теоретический подход способствовал оптимизации 
профессионального образования путем задействования формативных возможностей индивидуальной ра-
боты.

Решенная научная проблема состоит в установлении и определении психолого-педагогических ос-
нов дифференциации и индивидуализации в рамках начального профессионального образования, которые 
использовались двумя участниками процесса: преподавателями университета и студентами. На основании 
модели, содержащей теоретические и практические ориентиры дифференциации и индивидуализации, уда-
лось оптимизировать процесс профессионального обучения на Факультете иностранных языков и литера-
туры. Данная модель отражает основные ориентиры процесса начального профессионального образования 
и носит переносный характер.

Теоретическое значение исследования поддерживается определением основных понятий: диффе-
ренциации и индивидуализации; выяснением генезиса и эволюции феномена дифференциации и индиви-
дуализации в рамках проектирования педагогического процесса; использованием теории стилей обучения 
и теории множественного интеллекта в качестве источника концептуализации дифференциации и индиви-
дуализации в рамках проектирования педагогического процесса; аргументированием дифференциации и 
индивидуализации образовательной системы сквозь призму национальных политик в области образования.

Практическая значимость исследования вытекает из определения и экспериментирования психоло-
го-педагогических основ дифференциации и индивидуализации в рамках проектирования педагогическо-
го процесса в рамках начального профессионального образования. Практические основы (педагогические 
стратегии, технология дифференциации и индивидуализации) могут быть использованы практиками в рам-
ках преподавательской деятельности.
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