
1 
 

EGALIZAREA ŞANSELOR – ADAPTAREA CURRICULARĂ 
 ÎN CADRUL UNEI ŞCOLI INCLUZIVE  

 
Prof. Limba şi literatura română DINUŢĂ CARMEN-ELENA 

Şcoala Gimnazială „Radu cel Mare” Târgovişte  
 
 

Şcoala, educaţia au reprezentat din totdeauna motorul progresului societăţii. La finele secolului 
al XII-lea – începutul secolului al XIII-lea, apariţia universităţilor în spaţiul cultural occidental a 
însemnat nu doar o evoluţie la nivel intelectual, ci şi una din punct de vedere economic, întrucât cei 
care beneficiaseră de pe urma lor priveau lucrurile obişnuite, de zi cu zi, dintr-o perspectivă nouă, 
care le permitea să imagineze şi să dezvolte instrumente noi pentru nevoile lor. Mai târziu, în secolul 
al XX-lea, datorită faptului că învăţământul devenise de masă, şcolile au contribuit enorm la 
creşterea calităţii vieţii, la apariţia unor noi meserii, la inovaţii în domenii din ce în ce mai diverse. 

Diferiţi, dar egali – este un principiu al democraţiei şi respectului reciproc. În diversitatea 
etniilor si categoriilor sociale de pe pământ constă frumuseţea universului uman, fiecare dintre 
acestea contribuind la patrimoniu cultural cu specificul său. Istoria, tradiţiile, cultura fiecărei etnii 
reprezintă un capitol important al universalităţii. Eliminarea discriminărilor între oameni trebuie să 
înceapă  cu eliminarea diferenţelor   din educaţie după porunca dată de Mântuitorul Iisus Hristos care 
ne mărturiseşte  că toţi oamenii suntem egali înaintea lui Dumnezeu ,, Nu mai este iudeu, nici elin; 
nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi 
una sunteţi în Hristos Iisus.“ Galateni III-28 . 

Trebuie să învăţăm să ne respectăm unii pe alţii, să comunicăm, să ne tolerăm, să cooperăm 
cu ceilalţi, deoarece doar aşa nu vor mai exista diferenţe între noi care suntem diferiţi, dar totuşi 
egali.  

Educaţia interculturală constituie o opţiune ideologică în societăţile democratice şi vizează  
viitorii  cetăţeni să facă cea mai bună alegere şi să se orienteze în contextul schimbărilor intervenite 
în sistemele de valori. 

Procesul integrării  şcolare a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale presupune elaborarea şi 
aplicarea unui plan de intervenţie personalizat, centrat pe folosirea unor modalităţi eficiente de 
adaptare a curriculum-ului şi pe diversificarea ofertelor de învăţare în cadrul lecţiilor. 

Intr-o şcoală incluzivă, prin curriculum se înţelege totalitatea oportunităţilor pe care şcoala, 
împreună cu comunitatea le au de oferit. De aceea, în şcoala incluzivă curriculum-ul trebuie să fie 
echilibrat, cu o deschidere largă şi centrat pe următoarele tipuri de obiective: 

- promovarea dezvoltării spirituale, morale, sociale şi culturale a elevilor şi pregătirea acestora 
pentru oportunităţile, responsabilităţile şi experienţele vieţii; 

- oferirea de oportunităţi pentru ca toţi elevii să înveţe şi să aibă realizări in funcţie de propriul 
progres. 

În mod particular, pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale curriculum-ul trebuie să aibă 
ca obiective: 
 să permită elevilor să-şi exprime preferinţele, să-şi comunice nevoile, să aleagă, să ia decizii şi 

să aleagă acele opţiuni după care se conduc sau pe care le respectă ceilalţi oameni; 
 să permită elevilor să interacţioneze şi să comunice cu o diversitate de persoane; 
 să pregătească elevii pentru viaţa de adult, asigurând cel mai mare grad de autonomie posibil şi 

să-i sprijine în a stabili relaţii de respect reciproc şi dependenţă unii faţă de ceilalţi; 
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 să promoveze capacitatea de a-şi susţine singuri cauza sau de a se folosi de diversitatea 
sistemelor de susţinere şi de sprijin; 

 să crească gradul conştientizare şi înţelegere de către elevi a mediului în care trăiesc şi a lumii 
înconjurătoare; 

 să crească gradul conştientizare şi înţelegere de către elevi a mediului în care trăiesc şi a lumii 
înconjurătoare; 

 să le ofere o gamă largă de experienţe de învăţare în fiecare dintre etapele şcolare, potrivit vârstei 
mentale . 

Principalele probleme legate de curriculum în procesul de dezvoltare a şcolilor incluzive se 
referă la următoarele aspecte: 

1. Aşteptările maxime pentru toţi elevii: şcolile incluzive urmăresc creşterea performanţei şi a 
rezultatelor şcolare, precum şi dezvoltarea potenţialului tuturor elevilor. Pentru realizarea acestui 
deziderat este necesar ca învăţătorii/profesorii să-şi dezvolte abilităţile necesare identificării nevoilor 
de învăţare şi planificării modului în care să ofere răspunsuri corespunzătoare ce vin în întâmpinarea 
nevoilor identificate, concomitent cu îmbunătăţirea mediului şcolar şi valorizarea tuturor celor 
implicaţi în actul educaţional. 

2. Accentul pe calitatea serviciilor educaţionale şi facilitarea accesului pentru toţi elevii: şcolile 
incluzive trebuie să efectueze periodic revizuiri ale ofertei educaţionale, în special ale condiţiilor şi 
programelor prin care se asigură accesul la o învăţare eficientă pentru toţi. 

3.Dezvoltarea unui mediu incluziv, şcolile trebuie să recunoască natura holistică a curriculum-
ului. Acest lucru înseamnă că în procesele de planificare implicarea în schimbarea şi dezvoltarea 
curriculum-ului: pentru, monitorizare şi evaluare trebuie să se ţină cont de cele două dimensiuni ale 
sale, cea formală şi cea informală. 

Elaborarea unui curriculum incluziv pentru toţi elevii poate determina modificarea sau lărgirea 
definiţiilor aplicate în prezent învăţării. În elaborarea curriculum-ului incluziv, învăţarea este văzută 
ca un proces la care elevii participă în mod activ, îşi asumă roluri şi responsabilităţi clare. Se pune 
accent mai curând pe rolul de mediator al profesorului decât pe cel de formator. Curriculum-ul 
incluziv trebuie elaborat într-o manieră flexibilă, pentru a permite atât adaptări la nivel de şcoală, cât 
şi adaptări şi modificări menite să vină în întâmpinarea nevoilor fiecărui elev în parte. De asemenea, 
acest curriculum incluziv trebuie să fie adecvat stilului de lucru al fiecărui profesor în parte şi de 
aceea, nu trebuie să fie elaborat în mod rigid, la nivel central sau naţional.  

În acest scop, principalele strategii care ar putea fi folosite pentru proiectarea unui curriculum 
din învăţământul integrat se referă la: 

1) selectarea unor conţinuturi din curriculum-ul general adresat copiilor normali, care pot fi 
înţelese şi însuşite de copiii cu cerinţe speciale şi renunţarea la alte conţinuturi cu un grad ridicat de 
complexitate; 

2) accesibilizarea întregului conţinut printr-un proces de simplificare, astfel încât să fie înţeles 
şi însuşit de elevii cu cerinţe speciale; 

3) diversificarea componentelor curriculum-ului general prin introducerea elevilor cu cerinţe 
educaţionale speciale într-o varietate de activităţi individuale, compensatorii, terapeutice, destinate 
recuperării acestora. 

În funcţie de modelul adoptat în programele de integrare şcolară a elevilor cu cerinţe speciale 
în educaţie şi de tipul/gradul deficienţei acestora, practica educaţională a demonstrat eficienţa 
utilizării mai multor tipuri de curriculum: 

- curriculum obişnuit: reprezintă acea categorie de curriculum valabilă pentru toţi elevii şcolii 
obişnuite ce poate fi accesibilă şi elevilor cu cerinţe speciale, dacă este însoţită de o serie de 
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intervenţii specializate precum terapie logopedică, consiliere sau programe terapeutice, sprijin în 
învăţare etc., care să ajute elevul să se adapteze şi să facă faţă activităţilor din clasă; 

- curriculum obişnuit parţial adaptat: adaptările se fac la unele discipline ce prezintă un 
anumit grad de dificultate pentru elevi (limba română, matematică etc.), la care se adaugă 
intervenţiile specializate şi activitatea profesorului itinerant/de sprijin; 

Este important ca tuturor elevilor cu CSE să li se asigure posibilitatea de a achiziţiona, 
dezvolta, practica, aplica şi extinde deprinderile dobândite, în toate contextele prevăzute de 
curriculum. Aceste deprinderi trebuie să fie relevante pentru viaţă şi pentru a continua să înveţe în 
afara şcolii şi după ce termină şcoala. Astfel de deprinderi cuprind: 

- deprinderi esenţiale de comunicare  si relationare si deprinderi de gândire. 
Dezvoltarea acestor deprinderi reprezintă o parte esenţială a oricărui curriculum. De aceea, 

oportunităţile şi exemplele de dezvoltare a acestor deprinderi esenţiale trebuie evidenţiate în întreaga 
planificare curriculară şi la toate disciplinele cuprinse în curriculum. 

Deprinderi de comunicare  
Pentru elevii cu CES formarea comunicării ca deprindere de bază este fundamentală pentru 

participarea şi realizările din toate ariile curriculare. Această deprindere cheie cuprinde: 
- a răspunde celorlalţi, de exemplu prin mimică sau gesturi; 
- a comunica cu ceilalţi prin exprimarea nevoilor şi preferinţelor; 
- a interacţiona cu ceilalţi prin a se privi reciproc sau a participa alături de ceilalţi la diferite 

activităţi; 
- a comunica pentru o diversitate de scopuri, de exemplu, exprimarea sentimentelor, stabilirea 

şi păstrarea relaţiilor de prietenie; 
- a comunica adecvat în contexte diferite şi a obţine informaţii; 
- a folosi deprinderile de citire pe măsură ce se dezvoltă. 
Deprinderi matematice 
Formarea deprinderii de bază de a folosi cifrele include învăţarea deprinderilor matematice/de 

calcul de bază şi aplicarea lor în situaţii practice. Aceste deprinderi cuprind: 
- a analiza şi manevra obiecte care îi ajută pe elevi să înţeleagă şi să aplice ideea de 

permanenţă a obiectului; 
- a recunoaşte, anticipa şi interpreta tiparele şi activităţile rutiniere; 
- a pune în perechi, a sorta, grupa, compara şi clasifica activităţile; 
- a colecta, înregistra, interpreta şi prezenta date/informaţii; 
- a fi în stare să înţeleagă utilizarea limbajului matematic pentru a rezolva probleme concrete. 
Deprinderi sociale  
Formarea acestei deprinderi, extrem de importantă pentru elevii cu cerinţe educaţionale 

speciale, cuprinde: 
- dezvoltarea unor deprinderi sociale de tipul: cunoaştere şi toleranţă faţă de ceilalţi, empatie şi 

cunoaştere a sentimentelor şi punctelor de vedere ale celorlalţi, stabilirea unui echilibru între a 
asculta şi a răspunde, a împărtăşi/împărţi; 

- a capta, menţine şi direcţiona atenţia celorlalţi pentru a-i solicita să se alăture unei activităţi 
de grup; 

- asumarea şi acceptarea diverselor roluri, adecvate contextului în care se află; 
- recunoaşterea regulilor şi convenţiilor diferitelor grupuri, în contexte formale sau informale, 

în funcţie de dimensiunea grupului; 
- recunoaşterea unui scop comun, ca de exemplu a lucra împreună cu alţii pentru a pune în 

scenă o piesă de teatru. 
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Rezolvarea de probleme 
Formarea deprinderii de bază de rezolvare de probleme este foarte strâns legată de deprinderile 

de gândire. Pentru ca elevii să devină independenţi, trebuie să rezolve probleme prin folosirea 
cunoştinţelor, memoriei şi deprinderilor de gândire. Pentru ca elevii cu cerinţe educaţionale speciale 
să dobândească o gândire independentă şi mai eficientă, profesorul de sprijin şi învăţătorul pot 
concepe moduri de implicare a acestora în activităţi de rezolvare de probleme care să-i motiveze, să-
i provoace şi să le stimuleze atenţia. Formarea acestei deprinderi include: 

- percepţia: recunoaşterea oportunităţilor; recunoaşterea şi identificarea problemelor; 
- gândirea: fragmentarea problemei în componente mai mici; raţionament prin prisma 

caracteristicilor relevante ale unei probleme; găsirea de modalităţi de rezolvare a problemei; 
- acţiune: să-şi amintească cum să rezolve o problemă; 
- evaluarea: să evalueze cum a funcţionat un plan; să ştie când planurile şi strategiile existente 

trebuie schimbate. 
Deprinderi de gândire 
Gândirea combină structurile şi procesele aferente percepţiei, memoriei, formării de idei, 

limbajului şi utilizării de simboluri, adică deprinderile cognitive de bază care accentuează abilitatea 
de a raţiona, de a învăţa şi de a rezolva probleme. Atunci când elevii îşi folosesc deprinderile de 
gândire ei de fapt se concentrează pe „a şti cum” să înveţe, precum şi pe „a şti ce” să înveţe. Pentru 
elevii cu dificultăţi de învăţare, formarea deprinderilor de gândire implică şi a lucra asupra 
cunoaşterii senzoriale, percepţiei şi a deprinderilor de gândire timpurie. În această privinţă, succesul 
este determinat de trei procese combinate: 

- de a recepţiona, respectiv, de a obţine şi organiza cunoştinţele primite prin cunoaştere 
senzorială şi percepţie pentru a confirma „ceea ce ştie”; 

- de a controla, adică gândire într-o situaţie şi acţiune cu sens (de exemplu, planificarea, luarea 
deciziilor şi evaluarea); 

- de obţine produsul/rezultatul, adică strategii de utilizare a cunoştinţelor şi rezolvării de 
probleme care combină „ceea ce fac” cu „ceea ce ştiu”. 

Pentru ca lumea din jur să înceapă să aibă un sens, un elev trebuie să perceapă, să participe şi 
să asimileze informaţii pe cale senzorială. Pentru unii elevi cu dizabilităţi fizice şi/sau senzoriale este 
foarte dificil să selecteze, să separe şi să explice informaţia pe care o primesc. Pentru alţii pot fi 
afectate reacţiile/răspunsurile la stocarea şi pierderea informaţiei. La aceşti elevi, modalităţile de a-şi 
aminti şi de a accesa informaţia, precum şi utilizarea deprinderilor de gândire trebuie învăţate în 
mod explicit. A învăţa cum să gândeşti nu este un lucru pe care cineva îl poate realiza singur. 
Gândirea are loc într-un context social şi este influenţată, formată şi modelată de cultura şi mediul în 
care învaţă elevii. 

Având în vedere toate aceste deprinderi de bază necesare a fi formate la elevii cu cerinţe 
educative speciale, în procesul de predare-învăţare a conţinuturilor adaptate trebuie să se ţină cont de 
mai multe aspecte care facilitează asimilarea cunoştinţelor şi deprinderilor din partea acestor elevi: 

- evidenţierea concretului şi a semnificaţiei conţinutului din ceea ce se învaţă (mai ales în 
fazele iniţiale ale instruirii); 

- asigurarea achiziţionării materialului nou, prin repetare cât mai variată; 
- asigurarea, pentru cel care învaţă, a unor metode de mediere verbală; 
- educarea atenţiei, care se realizează iniţial prin evidenţierea dimensiunilor relevante a ceea ce 

se prezintă şi prin reducerea la minimum a factorilor perturbatori; pe măsura dezvoltării graduale a 
capacităţii de atenţie, se pot introduce anumiţi factori perturbatori, ca mijloc de facilitare a formării 
capacităţilor complexe ale atenţiei; 
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- promovarea în clasă a unui mediu pozitiv de lucru şi a unei atmosfere de succes, pe care să se 
bazeze toate sarcinile de învăţare; 

- încorporarea în secvenţele de instruire a unor stimuli atractivi şi a unor întăriri pozitive; 
- organizarea, dozarea şi accesibilizarea cât mai riguroasă a instruirii: de la simplu la complex, 

de la uşor la greu, de la cunoscut la necunoscut, de la concret la abstract; 
- utilizarea flexibilă a unei varietăţi de metode şi procedee de prezentare a conţinuturilor 

învăţării şi valorificarea acestora în diverse contexte de viaţă care să valorifice experienţa anterioară 
a elevilor. 

În condiţiile elaborării unui program de intervenţie personalizat (a unui curriculum 
individualizat) pentru elevii care prezintă anumite tipuri de dizabilităţi, este necesară respectarea 
unor cerinţe fundamentale referitoare la: 

- evaluarea şi/sau reevaluarea copilului din punct de vedere medical, psihologic, pedagogic şi 
social în scopul obţinerii unor informaţii relevante pentru stabilirea unui diagnostic diferenţial, 
nuanţat şi valid, în măsură să argumenteze şi să garanteze pronunţarea unui prognostic asupra 
evoluţiei imediate şi pe termen lung; 

- stabilirea obiectivelor programului, pe termen scurt, mediu şi lung, diferenţiat pe domeniile 
implicate în procesul recuperării şi educării (psihologic, pedagogic şi social) şi într-o formulă 
operaţionalizată care să faciliteze o evaluare corectă; 

- elaborarea activităţilor şi stabilirea metodelor, mijloacelor şi procedeelor specifice procesului 
de recuperare şi educare a copilului cu dizabilitate, în funcţie de nivelul de dezvoltare a acestuia şi 
de particularităţile personalităţii sale; 

- alcătuirea echipelor interdisciplinare şi identificarea instituţiilor ce pot oferi servicii 
terapeutice, educaţionale şi de asistenţă, care să răspundă tuturor nevoilor fiecărui copil aflat în 
dificultate şi să favorizeze la maximum integrarea sa în mediul social şi comunitar din care face 
parte; 

- stabilirea unor căi eficiente de cooperare şi implicare a familiei copilului în susţinerea 
programului individual de recuperare, pornind de la premisa că o mare parte din timpul copilului se 
consumă în relaţia sa cu membrii familiei din care provine. 

Reuşita programelor de intervenţie individualizate depinde, în mod special, de vârsta copilului: cu 
cât programul este aplicat la vârste mici şi foarte mici, când copilul receptează mai uşor influenţele 
externe, cu atât şansele de reuşită sunt mai mari, iar urmările provocate de natura deficienţelor 
manifestate vor scădea simţitor, fiind posibilă chiar dispariţia unor urmări traumatizante pentru 
echilibrul psihic al copilului. 

. Activitatea educaţională cu elevii care prezintă CES presupune o abordare bine structurată, cu 
o orientare explicită din partea învăţătorilor şi a şcolilor, centrată pe identificarea problemelor sau a 
dificultăţilor de învăţare, evaluarea resurselor fiecărui elev, elaborarea unui plan educaţional 
individual şi examinarea progresului făcut de elevi. 

Unul dintre cele mai importante şi dificile aspecte ale elaborării unui curriculum adaptat şi 
diferenţiat pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale este cel al fixării sarcinilor sau activităţilor 
de învăţare. Membrii echipelor de caz (profesor de sprijin, profesor logoped, profesor psihopedagog, 
învăţător) trebuie să fie în măsură să identifice şi să aloce elevilor sarcini sau activităţi de învăţare, 
întrucât acestea sunt esenţiale pentru asigurarea performanţei şi progresului elevilor. 
Sarcinile/activităţile de învăţare trebuie să fie simple, măsurabile, realizabile, adaptate fiecărui elev, 
să includă timpul alocat îndeplinirii lor, să fie în conexiune cu unităţile de învăţare şi standardele de 
evaluare, ori de câte ori este posibil. 
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