
LICEUL TEORETIC “ EMIL RACOVIȚĂ”  

GALAȚI 

Adaptarea curriculumului școlar  

pentru elevii cu nevoi speciale 

 ( exemple de bune practici) 



“Fiecăruia-i dată de natură măsura de minte pe care a fost   

s-o aibă. Educaţia poate să dezvolte puterile minţii existente, 

nu poate pune însă ceea ce nu-i.” 

Mihai Eminescu  
 În cadrul  adaptării curriculare,  planul de 

învăţământ se reduce, atât din punct de vedere al 
numărului de discipline de studiu, cât şi din punct de 
vedere al conţinutului informaţional, ce urmează a fi 
însuşit în fiecare capitol în parte. 
În schimb, creşte numărul de activităţi individuale 
suplimentare, în care urmează să fie inclus elevul 
cu deficienţă mintală, în scopul recuperării acestuia. 
 
Cine realizează adaptarea curriculară? 
Adaptarea curriculară se realizează de către 
cadrele didactice de la clasă împreună cu cadrele 
didactice de sprijin / itinerante/consilieri scolari prin 
eliminare, substituire sau adăugare de conţinuturi în 
concordanţă cu obiectivele şi finalităţile propuse prin 
planul de intervenţie personalizat.  



Curriculum 

 

 Curriculum-ul poate fi definit ca fiind programul de 
activităţi şcolare în integralitatea sa, care se 
concretizează în planul de invăţământ, programa 
şcolară, manualele şcolare, îndrumătoarele 
metodice, obiectivele şi modurile comportamentale 
ce conduc la realizarea obiectivelor, metodele şi 
mijloacele de predare - învăţare, predare - ce 
dezvoltă modurile de evaluare a rezultatelor  
 
În planul dezvoltării curriculare pentru elevii cu 
deficienţe, are loc o mişcare în sensuri diferite faţă 
de curriculum-ul general pentru elevi valizi.  
Pe de o parte, curriculum-ul pentru elevii cu nevoi 
speciale se restrânge, iar pe de altă parte, se 
amplifică prin introducerea unor activităţi 
suplimentare individualizate, destinate compensării 
şi recuperării stării de deficienţă.  



Etapele adaptării  

curriculumului  

 Documentarea 

 Evaluarea iniţială 

 Adaptarea propriu-zisă 

 Monitorizarea elevului cu C.E.S. 

 Evaluarea finală  



Documentarea 

 

 studiul programei şcolare  

(cadrele didactice de sprijin, profesori) 

 cunoaşterea elevului prin: 
- convorbirea cu părintele, cu 
profesorii de la clasă, cu dirigintele, 
cu elevul; 
- observări sistematice sau 
ocazionale asupra 
comportamentului elevului; 
- interpretarea rezultatelor obţinute 
de copil la teste, fişe de lucru, 
produse ale activităţii acestuia.  



EVALUAREA INIŢIALĂ 

Pe baza rezultatelor obţinute, în urma 
evaluării şi a interpretării rezultatelor 

elevilor, se pot realiza: 
- proiectările strategiilor educaţionale 
care i se potrivesc elevului cu C.E.S.; 

- diferenţierea actului didactic de 
către profesor în funcţie de 

posibilităţile şi nevoile elevului; 
- întocmirea unui program de 

intervenţie individualizat.  
 



ADAPTAREA PROPRIU- ZISĂ 

 

 Activităţile de învăţare – se utilizează 
din programă cele corespunzătoare 
potenţialului elevului sau cele create 
de cadrul didactic. 
Competenţele specifice - unele 
reluate pentru recuperare, altele 
transformate pentru perioada viitoare, 
simplificate/ adaptate, astfel încât 
elevul să le poată îndeplini, 
respectânu-se principiul 
accesibilizării. 
 
 



MONITORIZAREA 

 
 Autorii de curriculum pot influenţa 
foarte mult acest aspect, asigurându-
se că elevii cu CES au o experienţă 

de învăţare corespunzătoare în 
cadrul cursului studiat şi obţinerea 

de competenţe care pot fi evaluate şi 
acreditate.  

În acest context este necesar a se 
avea în vedere modul în care trebuie 
predate unităţile de competenţă: s-ar 

putea să fie nevoie de extinderea 
perioadei de timp alocate procesului 

de învăţare.  
 
 



IMPLEMENTAREA 

CURRICULUMULUI ADAPTAT 

Planificaţi curriculumul astfel încât acesta să 
includă diverse strategii de învăţare activă 
centrată pe elev; 

Identificaţi strategiile de predare diferenţiată 
sau strategiile de predare care 
“maximizează învăţarea la nivel individual”, 
cum ar fi: învăţarea pentru dezvoltare 
personală, învăţarea între colegi, lucru în 
grup, echipe de învăţare etc. 

Planificaţi succesul elevilor şi lăudaţi-i chiar şi 
pentru cel mai mic progres obţinut în 
procesul de învăţare; 

Implicaţi elevii în stabilirea ţintelor individuale 
de învăţare. 
 
 



EVALUAREA FINALĂ 
Se vor evalua de către cadrele didactice de 

sprijin şi profesori cunoştinţele acumulate, 
comportamentele dobândite/formate. 
Aceştia vor recurge la teste finale, grile de 
evaluare, vor evalua produse ale 
activităţilor elevilor. Ulterior evaluării finale 
se vor lua decizii privind: 

- continuarea strategiei (dacă a dat 
rezultatele anticipate şi scontate), 

- modificarea strategiei (dacă performanţele 
elevilor nu sunt la nivelul standardelor 
proiectate), 

- ieşirea din programul de educaţie integrată 
ca urmare a progresului înregistrat de elev 
şi 

- includerea lui în programul educaţional al 
elevilor normali, obişnuiţi.  
 
 



CONCLUZIE 

 
Elevii cu CES au aceleaşi nevoi ca şi 

ceilalţi elevi (înţelegere, respect,  
afirmare de sine, etc.) cât şi nevoi 

specifice (funcţie de problema: 
hipoacuzie, deficienţă vizuală, fizică, 
psihomotrică,intelectuală, tulburare 
de învăţare, tulburări de comunicare 

sau comportament etc.). 
Elevii vor participa la procesul de 

învăţământ după posibilităţile 
fiecăruia, cadrele didactice trebuie 

să-şi adapteze metodele pedagogice 
în consecinţă. 

 
 


