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INTRODUCERE GENERALĂ 
 

Educaţia este recunoscută ca fiind un drept fundamental pentru toată lumea. Ţinând cont de 
aceasta, fiecare ţară dezvoltă politica educaţională cea mai adecvată nevoilor tuturor elevilor, 
urmărind promovarea oportunităţilor educaţionale şi permiţând tuturor tinerilor să îşi valorifice la 
maxim potenţialul.  

Având în vedere această situaţie, o Recomandare din 1994 a Consiliului Europei a subliniat 
cerinţele educaţionale speciale ale tinerilor cu potenţial excepţional. Recomandarea a scos în 
evidenţă şi importanţa acordării asistenţei şi sprijinului necesare acestor tineri.  

“… În timp ce, din motive practice, sistemele de învăţământ trebuie construite în aşa fel încât să 
ofere educaţia adecvată pentru majoritatea copiilor, întotdeauna vor exista copii cu cerinţe 
educaţionale speciale, pentru care trebuie să se ia măsuri speciale. Una dintre aceste categorii 
este cea a copiilor supradotaţi. (…) Copiii supradotaţi trebuie să poată beneficia de condiţii 
educaţionale adecvate, care să le permită să îşi dezvolte complet abilităţile, în beneficiul lor şi al 
întregii societăţi. Cu adevărat, nicio ţară nu îşi poate permite să-şi irosească talentele, iar dacă 
potenţialul intelectual sau de alt tip nu este identificat la timp, aceasta ar însemna o mare pierdere 
de resurse umane. Pentru acest scop este necesară implementarea unor măsuri adecvate.”  

Fără a urmări selectarea copiilor supradotaţi pentru a li se acorda atenţie specială, conţinutul 
Recomandării explică faptul că este necesar să li se ofere un anumit tip de învăţământ care să le 
permită să-si valorifice întregul potenţial. Cercetările făcute în acest domeniu arată că procentul de 
copii capabili de excelenţă (superdotaţi) nu este deloc neglijabil. Conform evaluărilor făcute şi a 
criteriilor utilizate în diferite ţări, copiii supradotaţi reprezintă 3-10 % din populaţia şcolară. În plus, 
cercetările au arătat faptul că o parte dintre aceşti copii se află în dificultate şi caută asistenţă 
socială instituţionalizată, spre exemplu, ca urmare a insucceselor şcolare sau abandonării studiilor.  

Context şi metodologie 
Acest studiu Eurydice înregistrează şi analizează politicile educaţionale ce privesc promovarea 
excelenţei, precum şi principalele măsuri introduse în sistemele de învăţământ europene pentru a 
educa tinerii supradotaţi şi talentaţi şi pentru a încuraja formele de excelenţă de la nivelele primar 
şi secundar (nivelele ISCED 1-3). Studiul a fost realizat pentru întâlnirea informală a miniştrilor 
educaţiei pe această temă, ce a avut loc în zilele de 16 şi 17 martie 2006,în timpul preşedinţiei 
austriece a Consiliului Uniunii Europene. 

Acest studiu comparativ cuprinde 30 de ţări membre ale reţelei Eurydice (1) şi se bazează pe 
răspunsurile primite de la Unităţile Naţionale Eurydice la un chestionar pregătit de Unitatea 
Europeană Eurydice. Pentru a descrie situaţiile variate din fiecare ţară în parte, au fost cercetate 
următoarele trei domenii: 

• Terminologia naţională şi definiţiile utilizate pentru a identifica tinerii supradotaţi sau 
talentaţi;  

• Tipurile de măsuri educaţionale specifice introduse deja în sistemele de învăţământ;  

• Prevederile referitoare la excelenţă existente în formarea (iniţială şi continuă) a cadrelor 
didactice. 

                                                 
(1) Turcia, care este membru al reţelei Eurydice din 2004, nu a luat parte la acest studiu. 
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Scopul studiului este de a oferi o imagine generală a diferitelor politici implementate şi a modelelor 
fundamentale identificate pentru fiecare dintre cele trei domenii precizate mai sus. De asemenea, 
în comentariu au fost incluse şi exemple concrete specifice diferitelor ţări, pentru a ilustra sau 
clarifica o situaţie particulară. Anul de referinţă este 2005/06. Studiul include în secţiunile 
respective şi informaţii cu privire la reformele în curs şi la dezbaterea referitoare la toate formele de 
excelenţă. Anexa conţine două tabele cu note scurte din fiecare ţară cu privire la punctele 
principale analizate în acest studiu.  

Nu în ultimul rând, dorim să mulţumim Unităţilor Naţionale Eurydice pentru contribuţia lor valoroasă 
la realizarea acestui document de lucru.  
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CAPITOLUL 1 

DEFINIREA POPULAŢIEI ŢINTĂ  
În literatura de specialitate şi în manualele de psihologie este folosită o gamă largă de termeni 
pentru a caracteriza tinerii capabili de excelenţă. Aceşti termeni acoperă concepte foarte diferite în 
funcţie de originea lor, contextul lor cultural şi de modul în care se manifestă inteligenţa şi talentul 
lor deosebit. În plus, terminologia adoptată pare a fi relaţionată cu politicile educaţionale elaborate 
în beneficiul acestor tineri.  

Acest prim capitol cercetează modul în care categoria tinerilor supradotaţi este definită clar în 
legislaţiile diferitelor ţări şi, în astfel de cazuri, analizează poziţia adoptată. După cum se va vedea, 
în majoritatea ţărilor în care acest grup de tineri este într-adevăr definit, au fost introduse măsuri 
educaţionale speciale, formale sau non-formale, pentru a satisface nevoile acestuia.  

Acest capitol se bazează pe analiza răspunsurilor la următoarele întrebări:  

• Cum este definit grupul elevilor cu cerinţe educaţionale speciale? Include definiţia şi elevii 
capabili de excelenţă?  

• Care este termenul folosit pentru a defini, în grup, „tinerii capabili de excelenţă” şi de ce? 

• Dacă acest grup de tineri nu are o denumire concretă, este el inclus într-o altă categorie clar 
definită? Dacă da, care este această categorie?  

• Ce arii de dezvoltare (afectivă, cognitivă, socială, artistică,etc.), forme de inteligenţă şi 
aptitudini acoperă acest termen? 

• Există criterii formale de includere a acestor tineri în categoria respectivă? Dacă da, care sunt acestea? 

1.1. Terminologie şi definiţie 

Printre diferiţii termeni şi definiţii utilizate în Europa referitor la tinerii capabili de excelenţă, se 
disting două categorii clare, care se pot observa în Figura 1.1. Termenii cel mai des utilizaţi în 
definiţiile naţionale din majoritatea ţărilor sunt „supradotat” şi „talentat” (sau echivalentele lor în alte 
limbi), folosiţi separat sau împreună.  

Cei doi termeni apar împreună în 13 ţări şi regiuni. Cu toate acestea, trebuie specificat că în Marea 
Britanie (Anglia, Wales şi Irlanda de Nord) se face o distincţie clară între ei: „supradotat” este termenul 
utilizat în contextul „intelectual” sau „academic”, pe când „talentat” se referă mai mult la arte şi sport.  

Câteva ţări nu utilizează aceşti termeni şi preferă expresii precum „tineri cu aptitudine potenţială 
deosebită” în Comunitatea Franceză din Belgia, „tineri cu potenţial superior” în Comunitatea 
Flamandă a Belgiei, „copii precoce din punct de vedere intelectual” în Franţa sau „elevi cu 
aptitudine intelectuală superioară” în Spania. În România, termenii utilizaţi în documentele oficiale 
sunt „elevi capabili de excelenţă” şi elevi cu aptitudini excepţionale”. Tabelul 1 din Anexă conţine 
toţi aceşti termeni naţionali din fiecare ţară în limba originală.  

În Comunitatea Franceză a Belgiei şi în Spania s-a renunţat de curând la utilizarea termenului 
„supradotat”, preferându-se ca noii termeni să concentreze atenţia asupra nivelului până la care 
aceşti elevi pot fi educaţi şi asupra importanţei mediului de învăţare creat pentru a-şi valorifica 
toată gama de aptitudini deosebite. 
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În trei ţări nordice (Finlanda, Suedia şi Norvegia), nu este utilizat nici un termen specific pentru a 
defini acest grup de tineri. Lipsa acestui termen reflectă angajamentul politic declarat al acestor ţări 
de a evita orice fel de clasificare a acestora, în special în ceea ce priveşte aptitudinile, punând 
accentul pe potenţialul de dezvoltare a tuturor tinerilor, fără a-i grupa în vreo astfel de categorie.  

Având în vedere faptul că „talentat” şi „supradotat” sunt termenii cel mai des întâlniţi, aceştia vor fi 
şi termenii utilizaţi în acest studiu pentru a face referire la acest grup ţintă.  

Figura 1.1: Terminologia oficială sau termenii cel mai des întâlniţi pentru a face referire la copiii sau 
tinerii capabili de excelenţă, 2005/06 

 

 
 
 

 TERMENI 

A. Dotaţi/Supradotaţi 

B. Talentaţi 

C. Alt termen 

 A + B 

 A + C 

 B + C 

 Nici un termen 

  
   

Sursae: Eurydice. 
Note adiţionale 
Belgia (BE fr): Termenul este „tânăr cu potenţial superior”. 
Belgia (BE nl): Termenul utilizat este tânăr cu aptitudini superioare”. 
Danemarca: celălalt termen este „copii cu înzestrare specială”. 
Estonia: Termenul este „copil ce posedă talent sau aptitudini ieşite din comun”. 
Spania: Conform noului Act asupra Educaţiei, care va intra în vigoare în 2006, termenul este „elev cu aptitudini 
intelectuale superioare”. Termenul utilizat în actualul Act asupra Educaţiei este „elevi supradotaţi intelectual”. 
Franţa: Termenul este „copil precoce din punct de vedere intelectual”. 
Irlanda: Celălalt termen este „student capabil de excelenţă”. 
Lituania: În Strategia pentru Educaţia Copiilor şi Tinerilor Supradotaţi, termenul „talentat” este de asemenea utilizat. 
Ungaria: Celălalt termen este”copil cu aptitudini remarcabile”. 
Olanda: Termenul ‘(supradotaţi’ este utilizat, însă nu în mod oficial. Aceşti tineri sunt de asemenea consideraţi 
„tineri cu talente speciale”.  
Portugalia: Termenul cel mai comun utilizat este „supradotat” însă documentele oficiale fac referire la „elevi 
care dau dovadă de performanţe de învăţare excepţionale”. 
România: Termenii utilizaţi sunt „elevi capabili de excelenţă” şi „elevi cu aptitudini excepţionale”. 
Slovacia: Psihologii disting între „copii supradotaţi”, adică acei copii cu aptitudini intelectuale deosebite şi 
„copii talentaţi”, adică acei copii cu aptitudini artistice sau sportive deosebite. 
Finlanda: Termenul „superdotat” este utilizat, însă nu în mod oficial; politica educaţională naţională încearcă 
să evite diferenţierea între diferitele grupuri şi să promoveze egalitatea.  
Marea Britanie (Anglia/Ţara Galilor/Irlanda de Nord): Termenii „capabil”, „foarte capabil”, „mai capabil”, 
„capabil de excelenţă” sau „ cu aptitudini excepţionale” sunt de asemenea utilizaţi.  
Islanda: Termenul este „copii ce prezintă potenţial deosebit în anumite arii”. 
Bulgaria: termenul preferat este „copil ce posedă în mod evident talente sau capacităţi deosebite ». 
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1.2. Criterii de clasificare  

Figura 1.2 indică termenii utilizaţi în fiecare ţară referitori la populaţia ţintă, criteriile după care o 
persoană este inclusă în acest grup (unde este cazul) şi ariile de dezvoltare asociate.  

Nu toate ţările au stabilite criterii de clasificare. În total, 17 din cele 30 de ţări şi regiuni incluse în 
acest studiu au definite clar criterii de clasificare. Cu toate acestea, se observă faptul că 
majoritatea ţărilor şi regiunilor care utilizează cei doi termeni „supradotat” şi „talentat” pentru a se 
referi la tinerii cu potenţial excepţional au adoptat un set de criterii pentru identificarea acestora.  

Figura 1.2: Copiii şi tinerii supradotaţi – Denumirea populaţiei ţintă, criteriile de clasificare şi ariile de 
dezvoltare, 2005/06 

  Criterii de clasificare ARII DE DEZVOLTARE 

TERMEN  

Performanţa 
obţinută la testele 
de aptitudini sau 

de abilităţi 
potenţiale  

Măsurarea 
gradului de 
performanţă 

Inter-
personală/ 
emotională 

Psiho-
motorie Intelectuală Artistică 

BE de  –     
CZ  –      
DK – – –    
EL – – –    
IT – –     
LV –  –    
NL – –     
AT       
PL –  –    
SI       
UK-ENG/ 
WLS/NIR

  –    

UK-SCT –  –    

‘Supradotat’ 
şi ‘talentat’ 

LI  –     
 BG   –    

DE  –     

IE   – –  – 

CY – –     
LT       
LU – – – – – – 
MT – –     
PT    – –   

‘Dotat’ 
(+ alt termen) 

SK – –     
 

Criteriul este utilizat /aspectul este acoperit – criteriul nu este utilizat /aspectul nu este acoperit  

FI, SE, NO: Nu există nici un termen  
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Figura 1.2 (continuare): Copiii şi tinerii supradotaţi – Denumirea populaţiei ţintă, criteriile de clasificare 
şi ariile de dezvoltare, 2005/06 

 

  Criterii de clasificare ARII DE DEZVOLTARE 

TERMEN  
Performanţa obţinută 

la testele de 
aptitudini sau de 
abilităţi potenţiale  

Măsurarea 
gradului de 
performanţă 

Inter-personală/
emotională 

Psiho-
motorie Intelectuală Artistică 

EE – – – – – – ‘Talentat’ 
(+ alt 
termen) HU   – –   

BE fr – –     

BE nl – – – –  – 

ES  –     

FR   – –  – 

IS – – –    

Alt 
termen 

RO       
 

Criteriul este utilizat /aspectul este acoperit – criteriul nu este utilizat /aspectul nu este acoperit  

FI, SE, NO: Nu există nici un termen  

Note adiţionale 
Belgia (BE fr): Aptitudinile potenţiale înalte se reflectă din coexistenţa şi coordonarea unui set de factori. 
Testele de aptitudini şi cele care măsoară gradul de performanţă, deşi sunt folosite în practică, ele nu 
reprezintă decât o treaptă dintr-o evaluare mult mai detaliată a fiecărui elev în parte.  
Germania: Inteligenţa cognitivă reprezintă cea mai importantă arie de dezvoltare.  
Franţa: Aptitudinile speciale ale copiilor care nu fac parte din categoria „copiilor precoce din punct de vedere 
intelectual” pot fi recunoscute şi incluse în câmpul activităţilor artistice (muzică şi dans) sau sportive. Pentru a 
identifica acest tip de aptitudini există criterii şi teste speciale. 
Letonia: Testele de aptitudini sau cele ce măsoară aptitudinile potenţiale sunt organizate doar la iniţiativa 
fiecărei şcoli în parte.  
Ungaria: În primul rând sunt recunoscute şi luate în considerare formele de inteligenţă cognitivă şi artistică, 
însă există tendinţa de includere a şi a formelor de inteligenţă afectivă şi socială în dezbaterile pe această 
temă, în recunoaşterea fenomenului şi în dezvoltarea sa generală.  
Olanda: Dacă şcoala are o imagine clară asupra cerinţelor şi potenţialului fiecărui elev, nu este necesar să se 
identifice copiii cu talente deosebite. În general, testele de diagnosticare detaliate sunt folosite doar dacă 
există un dezacord între părinţi şi şcoală în ceea ce priveşte aptitudinile copilului.  
Slovenia: Termenul ‘talentat’ este folosit mai ales pentru tinerii la care un anume aspect al dezvoltării lor 
personale este foarte marcant. Ariile de dezvoltare acoperite de acest termen sunt clar identificate în legislaţia 
pentru educaţia primară şi cea secundară inferioară (nivelele ISCED 1 şi 2), şi vor fi în curând incluse şi în 
legislaţia pentru ISCED 3. 
Slovacia: Pentru identificarea clară a acestei categorii s-a stabilit un set de criterii (vezi exemplele din anexă). 
Finlanda: Termenul „dotat” este nu este folosit în mod oficial; politica educaţională naţională încearcă să evite 
diferenţierea dintre diferitele grupuri şi să promoveze egalitatea.  
Marea Britanie (ENG/WLS/NIR): Termenul „supradotat” este utilizat în contextul academic/intelectual, în timp 
ce „talentat” se referă la arte şi sport. Însă nu există nişte criterii clare pentru a include tinerii într-o categorie 
sau alta. Există o gamă foarte largă de metode folosite pentru a identifica elevii supradotaţi şi talentaţi, ce 
include utilizarea unor date cantitative şi informaţii calitative precum evaluarea şi nominalizările făcute de 
cadrele didactice.  
Note explicative 
Criterii de clasificare: criteriile elaborate pentru a identifica tinerii cu potenţia deosebit. dacă o anumită ţară 
este inclusă într-o anumită categorie, nu înseamnă neapărat că la nivel naţional sunt acoperite toate criteriile.  
Performanţa obţinută la testele de aptitudini sau de abilităţi potenţiale: decizia de a include o persoană 
în populaţia ţintă se bazează pe rezultatele obţinute la testele de aptitudini sau testele de aptitudini potenţiale 
pe diferitele arii de dezvoltare (fizică, cognitivă, artistică, etc.), însă tinerii la care se face referire nu trebuie 
neapărat să fi atins deja un anumit nivel de performanţă.  

10 



Capitolul 1 – Definirea populaţiei ţintă 

Măsurarea gradului de performanţă: includerea unei persoane în populaţia ţintă se bazează pe performanţa 
dobândită la şcoală (rezultatele şcolare) sau la testele de cunoştinţe, ori la cele referitoare la diferitele arii de 
dezvoltare, dar şi/sau pe rezultatele obţinute la alte examinări asemănătoare cu scopul selecţiei.  
Dezvolatare inter-personală/emotională: aceasta include aptitudinile sociale (leadership, persuasiune, 
înţelegere, etc.) şi/sau aptitudinile afective.  
Dezvolatare psihomotorie: aceasta include diferite forme de aptitudini psihomotorii, folosite fie în domeniul 
artistic, fie în cel sportiv, fie pentru a efectua anumite comenzi tehnice 
Dezvoltare intelectuală: aceasta corespunde diferitelor forme de aptitudini cognitive care pot fi utilizate nu 
numai la şcoală (aptitudini lingvistice şi aptitudini matematice sau logice), ci şi în general în alte activităţi 
(raţionament inductiv/deductiv, memorare, capacitatea de a rezolva probleme, capacitatea de percepţie 
tridimensională, etc.).  
Dezvoltare artistică: aceasta se referă la aptitudinile creative în toate ariile de exprimare artistică, precum dansul, 
muzica sau artele plastice.  
 

Criteriul cel mai des utilizat este cel al performanţei obţinute la testele de aptitudini sau de aptitudini 
potenţiale. Acest criteriu este utilizat în 15 ţări sau regiuni pentru a identifica copiii şi tinerii supradotaţi.  

Măsurarea gradului de performanţă sau a rezultatelor obţinute (la şcoală sau în termeni artistici sau 
fizici) reprezintă un criteriu utilizat în 12 ţări. Cu toate acestea, în toate ţările, în afară de Letonia, 
Polonia şi Marea Britanie (Scoţia), la acest criteriu se adaugă şi testele de aptitudine sau 
măsurarea aptitudinilor în diferitele arii de dezvoltare avute în vedere. Cinci ţări care utilizează 
testele de aptitudini sau de aptitudini potenţiale, mai precis Belgia(Comunitatea germanofonă), 
Republica Cehă, Germania, Spania şi Liechtenstein nu utilizează criteriul performanţei. Cu alte 
cuvinte, în multe dintre ţările care au adoptat acest criteriu, se aşteaptă ca tinerii să demonstreze 
de la bun început că sunt capabili de performanţe excepţionale pentru a putea fi incluşi în populaţia 
ţintă şi pentru a fi consideraţi eligibili în ceea ce priveşte educaţia specială.  

În 11 ţări sau regiuni, adică comunitatea Franceză şi cea Flamandă a Belgiei, Danemarca, Estonia, 
Grecia, Italia, Cipru, Luxemburg, Malta, Olanda, Slovacia şi Islanda, termenul există însă criteriile 
de clasificare nu sunt definite.  

În ceea ce priveşte cele patru aspecte ale dezvoltării, se pare că există o tendinţă generală de a 
lua în considerare pe majoritatea acestora, dacă nu chiar pe toate patru. Se pare deci că 
majoritatea ţărilor au abordat deja o viziune generală asupra conceptului de inteligenţă, din 
moment ce în 14 ţări acest concept se referă în acelaşi timp la dezvoltarea intelectuală, 
interpersonală/emoţională, fizică şi artistică. Şapte ţări (Danemarca, Grecia, Letonia, Polonia, 
Marea Britanie, Islanda şi Bulgaria) se referă doar la trei aspecte, exceptându-l pe cel 
interpersonal/emoţional. În Ungaria şi Portugalia, sunt luate în considerare numai dezvoltarea 
artistică şi intelectuală. În Comunitatea Flamandă a Belgiei, în Franţa şi Irlanda, conceptul este 
mult mai restrictiv şi limitat la inteligenţa generală şi aptitudinile cognitive. Şi în Germania conceptul 
de copil supradotat are în vedere în primul rând acest aspect al dezvoltării. În două ţări (Estonia şi 
Luxemburg) ariile de dezvoltare nu sunt specificate.  

Confirm legislaţiei din 10 ţări sau regiuni, tinerii supradotaţi sau talentaţi sunt incluşi categoric în 
populaţia celor cu cerinţe educaţionale speciale. (vezi Figura 1.3). În alte ţări sau regiuni, mai 
precis în Comunitatea germanofonă a Belgiei, Danemarca, Malta, Olanda (în educaţia primară) şi 
Bulgaria, sunt incluşi de facto în această categorie. În Liechtenstein, există prevederi legale 
speciale pentru satisfacerea nevoilor elevilor cu potenţial deosebit, chiar dacă aceştia nu sunt 
incluşi în categoria celor cu cerinţe educaţionale speciale.  
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În 19 ţări, tinerii supradotaţi nu sunt incluşi în grupul tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, deşi există un 
termen care defineşte acest grup. Acesta este în general cazul ţărilor nordice şi a noilor state membre UE.  

Italia şi Suedia nu au nici o definiţie pentru tinerii cu cerinţe educaţionale speciale.  

 

Figura 1.3: Includerea copiilor şi tinerilor supradotaţi în grupul celor cu cerinţe educaţionale speciale, 
2005/06 

 

 

Tinerii supradotaţi sunt incluşi  

Nu sunt incluşi  

Nu există o definiţie a copiilor 
sau tinerilor cu cerinţe 
educaţionale speciale 

 

Sursa: Eurydice. 
Note adiţionale 
Danemarca, Bulgaria şi Malta: În legislaţie, categoria copiilor şi tinerilor supradotaţi nu intră deocamdată în 
rândul populaţiei elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. Cu toate acestea, ei sunt consideraţi ca făcând 
parte din această categorie, având în vedere faptul că necesită sprijin şi atenţie speciale.  
Spania: Există o diferenţă între „elevi cu cerinţe educaţionale speciale” şi „elevi cu cerinţe educaţionale 
specifice”. Primul termen nu include elevii supradotaţi, ci numai pe aceia cu disabilităţi sau cu probleme 
comportamentale. Cel de-al doilea termen include atât elevii cu cerinţe educaţionale speciale, cât şi pe cei cu 
aptitudini intelectuale superioare.  
Cipru: Populaţia ţintă a celor cu cerinţe educaţionale speciale nu este definită în legislaţia pentru învăţământul 
primar şi secundar. Deşi există o definiţie pentru categoria copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, ea nu 
include pe copiii cu potenţial deosebit.  
Olanda: Din moment ce nu există o prevedere legală anume, pentru orice fel de problemă ce poate apărea în 
învăţământul primar, se aplică legea cu privire la cerinţele educaţionale speciale.  
Austria: Problema includerii copiilor supradotaţi sau talentaţi în rândul celor cu cerinţe educaţionale speciale 
este încă dezbătută. 
Marea Britanie (ENG/WLS/NIR): Deşi copiii şi tinerii supradotaţi nu sunt incluşi în definiţia legală a grupului 
de elevi cu cerinţe educaţionale speciale, şcolile şi autorităţile locale trebuie să ia măsuri speciale pentru a 
sprijini aceşti elevi. O parte dintre autorităţile locale acordă însă acest sprijin prin adoptarea aceloraşi măsuri 
ca şi în cazul educaţiei speciale.  
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CAPITOLUL 2 

MĂSURI EDUCAŢIONALE 
Acest capitol analizează diferitele modalităţi prin care sistemele educaţionale asigură nevoile copiilor 
şi tinerilor capabili de excelenţă în învăţământul primar şi secundar. Măsurile diferite adoptate sunt 
privite din punctul de vedere al contextelor politice şi culturale prezentate în Capitolul 1.  

În funcţie de politicile educaţionale actuale din ţările vizate de acest studiu, educaţia tinerilor 
supradotaţi şi promovarea excelenţei în şcoli, ori este o parte integrantă a învăţământului general, 
ori este obiectul unor măsuri educaţionale speciale.  

Prezenta analiză are se bazează pe răspunsurile la următoarele întrebări: 

• Cum sunt identificate nevoile educaţionale speciale ale tinerilor supradotaţi sau talentaţi?  
• Dacă tinerii supradotaţi reprezintă obiectul unor măsuri educaţionale speciale, descrieţi 

diferitele forme de organizare şi iniţiativele didactice corespunzătoare ce au fost introduse în 
cadrul şcolilor şi în afara lor. Precizaţi tipul acestor măsuri, populaţia şcolară vizată(inclusiv 
nivelul de învăţământ) şi instituţiile care le iniţiază.  

• Dacă nu există nici un fel de măsuri educaţionale speciale pentru tinerii supradotaţi, cum sunt 
avute în vedere nevoile lor educaţionale speciale? 

• Există o legislaţie corespunzătoare acestor cerinţe educaţionale speciale pentru tinerii 
supradotaţi şi talentaţi? Care este cadrul legal respectiv?  

2.1. Existenţa măsurilor educaţionale  

Majoritatea măsurilor educaţionale speciale pentru copiii supradotaţi existente,ca parte integrantă, 
sunt implementate în cadrul sistemului educaţional (vezi Anexa 2). Orice fel de măsuri non-formale 
existente sunt introduse alături de cele formale. Aproape toate ţările oferă atât măsuri educaţionale 
formale, cât şi non-formale. (vezi figura 2.1). 

Trebuie menţionat că, deşi tinerii supradotaţi şi talentaţi nu sunt incluşi printre elevii cu cerinţe 
educaţionale speciale, acest lucru nu împiedică adoptarea unor măsuri speciale pentru a le 
satisface nevoile. De fapt, aproape toate ţările care nu includ tinerii capabili de excelenţă în acest 
grup (vezi Figura 1.3) au totuşi în vedere nevoile acestora şi implementează măsuri speciale în 
cadrul şcolii sau în afara ei.  

În Malta şi Norvegia nu există măsuri speciale. În cazul Norvegiei, care nu are o definiţie pentru a 
descrie tinerii supradotaţi, politica educaţională naţională urmăreşte să dezvolte potenţialul fiecărui 
elev în parte (vezi Capitolul 1).  

Trebuie de asemenea menţionat faptul că nici una din aceste două ţări nu include tinerii supradotaţi 
în rândul celor cu cerinţe educaţionale speciale (vezi Figura 1.3). Cu toate acestea, cerinţele lor 
educaţionale nu sunt ignorate, chiar dacă nu a fost introdusă nici un fel de infrastructură specifică. 
Măsurile sunt prevăzute de fapt în învăţământul general,prin modul de abordare didactică care 
corespunde nevoilor individuale ale tuturor elevilor. Aşadar, Malta şi Norvegia urmăresc o politică 
educaţională integrantă, optând pentru o strategie didactică diferenţiată. În orice caz,, analiza 
măsurilor educaţionale folosite (vezi Figura 2.2.a şi 2.2.b) arată faptul că mai multe ţări se apropie 
foarte mult de acest model integrativ.  
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Figura 2.1: Măsuri educaţionale formale sau informale pentru tinerii supradotaţi/talentaţi, 2005/06 

 

 
 
 
 
 
 

Măsuri educaţionale introduse de 
şcoli/ în cadrul şcolilor.  

Măsuri educaţionale non-formale, ce 
nu sunt organizate de şcoli.  

Nu există măsuri speciale.  
 

Sursa: Eurydice. 
Note adiţionale 
Belgia (BE nl): Departamentul pentru Educaţie oferă sprijin pentru proiecte ce vizează elaborarea unor 
metode şi materiale didactice destinate elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, inclusiv a celor cu aptitudini 
potenţiale ieşite din comun. În şcolile din Comunitatea flamandă există diferite iniţiative în acest sens.  
Spania: O echipă de specialişti în psihologie educaţională se ocupă cu identificarea nevoilor tinerilor 
supradotaţi, la clasă şi în afara clasei.  
Lituania: În urma adoptării Strategiei pentru Educaţia Copiilor şi Tinerilor Supradotaţi (în Decembrie 2005), 
precum şi a Programului şi Măsurilor (în Ianuarie 2006), vor exista mai multe posibilităţi de finanţare şi de 
implementare a unor prevederi care să intensifice măsurile educaţionale pentru copiii supradotaţi.  
Note explicative 
Măsuri educaţionale introduse în şi de către şcoli: Această rubrică conţine toate măsurile educaţionale 
specifice implementate în cadrul unei clase de elevi cu aceleaşi abilităţi, într-un grup omogene separate sau 
extracurricular.  
Masuri educaţionale non-formale: Includ toate măsurile speciale cu scopul de a-i ajuta pe aceşti tineri să 
înveţe, dar care nu sunt organizate de şcoli (de exemplu: cluburi, competiţii, cursuri de vară, aranjamente 
formale de supervizare specializată, etc.). 
Nu există măsuri speciale: Ţările care nu au nici un fel de măsuri educaţionale specifice pentru tinerii 
supradotaţi, dar care au în vedere nevoile lor speciale în cadrul legal al politicii educaţionale generale.  

2.2. Tipuri de măsuri educaţionale  

Literatura cu privire la asigurarea educaţiei pentru tinerii supradotaţi şi la dezvoltarea talentelor 
subliniază câteva opţiuni complementare posibile care pot fi clasificate, în general, în patru grupe: 
activităţi mai avansate sau mai variate, prevăzute în cadrul pregătirii educaţionale generale, 
predarea diferenţiată (sau curriculum diferenţiat), activităţile non-formale şi promovarea accelerată. 
Nota explicativă de la Figura 2.2.b defineşte clar aceste tipuri de măsuri. În plus, tabelul 2 din 
Anexă conţine descrieri concrete ale acestor grupe de măsuri din fiecare ţară.  
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Când o ţară stabileşte măsuri speciale pentru a asigura nevoile educaţionale ale tinerilor 
supradotaţi, există tendinţa de a implementa un singur model de prevedere legală pentru toate 
nivelele de învăţământ. Într-adevăr,în figurile 2.2.a şi 2.2.b se vede faptul că aproape în toate ţările, 
atât numărul, cât şi tipul măsurilor sunt relativ similare în învăţământul primar şi secundar general. 
Aşadar se pare că vârsta elevilor sau nivelul de învăţământ nu influenţează foarte mult măsurile 
implementate, excepţie făcând Suedia şi Lichtenstein unde sunt introduse mai multe măsuri la 
nivelele ISCED 2 şi 3.  

Cele două ţări ce au o politică educaţională bazată pe integrare şi care au optat pentru metode de 
predare diferenţiată (Malta şi Norvegia) nu au furnizat nici un fel de date pentru Figura 2.2.a şi 
2.2.b, din moment ce au o abordare cuprinzătoare pentru satisfacerea nevoilor educaţionale ale 
tinerilor supradotaţi în cadrul sistemelor de învăţământ. De exemplu, în Norvegia, conceptul de 
Stimulare a Cunoştinţelor (Kunnskapsløftet) a fost menţionat într-o carte albă din 2003. Potrivit 
acestui concept, toţi elevii şi ucenicii au dreptul la programe de învăţare şi de predare diferenţiate, 
bazate pe cerinţele şi nevoile lor de formare. Faptul că tuturor elevilor şi ucenicilor li se oferă 
aceleaşi oportunităţi de formare este considerat ca o precondiţie pentru egalitatea de şanse pentru 
a-şi valorifica cunoştinţele şi deprinderile.  

Activităţile mai avansate şi mai variate, dintre diferitele tipuri de măsuri educaţionale listate, se 
regăsesc mai des în învăţământul secundar decât în cel primar şi sunt mereu combinate cu alte tipuri 
de măsuri. 13 ţări oferă astfel de activităţi în învăţământul primar şi 19 ţări în învăţământul secundar.  

Un tip de foarte des de măsură întâlnit este cel al predării diferenţiate, practicate ori în cadrul 
clasei normale în grupurile de copii cu aptitudini mixte, ori în grupuri separate. O astfel de abordare 
este în general susţinută şi de cadrul legal. Trebuie făcută însă diferenţa între nivelele de 
învăţământ primar şi secundar, în ceea ce priveşte prevederile pentru grupurile de copii cu abilităţi 
mixte şi cele separate. Astfel, la nivelul ISCED 1, ambele tipuri de prevederi apar în egală măsură, 
în timp ce pentru grupurile de copii cu abilităţi mixte de la nivelele ISCED 2 şi 3 sunt mai puţin 
comune. La aceste nivele, prevederile constau în organizarea de clase sau şcoli specializate 
pentru arte sau sporturi. Trebuie menţionat că, în învăţământul primar, diferitele măsuri includ în 
general repartizarea elevilor pe grupuri în funcţie de aptitudinile lor, fiind mai puţin comună fiind 
înfiinţarea de clase sau de şcoli specializate pentru copiii supradotaţi.  

Activităţile non-formale sunt la fel de des întâlnite ca şi predarea diferenţiată. Totuşi, activităţile 
non-formale pentru grupurile de copii cu abilităţi mixte sunt mult mai puţin răspândite decât cele 
pentru grupurile omogene. De asemenea, acestea fac mult mai rar obiectul unor prevederi legale, 
din moment ce în general, sunt dirijate de un organism neguvernamental. Trebuie menţionat faptul 
că în mod frecvent guvernul este responsabil pentru organizarea competiţiilor la diferitele discipline 
academice, sportive sau artistice.  

Una dintre cele mai răspândite măsuri, atât în învăţământul primar, cât şi în cel secundar, este 
metoda promovării accelerate. Acolo unde este există astfel de măsuri, ele sunt în general 
susţinute de un cadrul legislativ. Acest tip de măsură este întâlnit în majoritatea ţărilor. În patru ţări 
(Luxemburg, Suedia, Liechtenstein şi România), promovarea accelerată este singura măsură ce se 
aplică în învăţământul primar.  

Alte măsuri educaţionale specifice se referă la centrele de excelenţă pentru supradotaţi, părinţii 
şi profesorii acestora, sau la reţelele speciale de suport educaţional există în jumătate din ţările 
incluse în acest studiu.  
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În general, majoritatea celor zece ţări sau regiuni care au inclus tinerii supradotaţi în grupul elevilor 
cu cerinţe educaţionale speciale, adică Republica Cehă, Estonia, Grecia, Spania, Franţa, Irlanda, 
Portugalia, Slovenia, Slovacia şi Marea Britanie (Scoţia) (vezi Figura 1.3) implementează mai multe 
sau chiar toate tipurile de măsuri educaţionale specifice. În aceste ţări, măsurile specifice fac parte 
din cadrul legal aşa încât şcolile au obligaţia de a le pune în practică.  

 În plus, cele mai multe dintre cele zece ţări sau regiuni specificate mai sus au stabilit criterii de 
identificare a tinerilor supradotaţi (vezi Figura 1.2). Astfel, devine clar faptul că, pentru a fi sprijinit 
educaţional, acest grup trebuie să fie întâi clar definit. În aceste ţări, existenţa criteriilor este în 
consecinţă o premisă pentru acordarea atenţiei cuvenite acestor tineri. Cu toate acestea, trei ţări 
(Estonia, Grecia şi Slovacia) nu au criterii de clasificare oficiale care să permită identificarea. În 
Estonia, cadrele didactice trebuie să identifice cerinţele tinerilor cu nevoi educaţionale speciale şi 
să stabilească programe individuale de învăţare pentru aceştia. În Grecia, pe de altă parte, aceste 
criterii nu mai există, ca urmare a schimbării politicii educaţionale cu privire la acest grup.  

Figura 2.2a: Tipuri de măsuri educaţionale/didactice specifice pentru copiii sau tinerii 
supradotaţi/talentaţi la nivelul ISCED 1, 2005/06 

  

Activităţi mai avansate şi mai variate 

Predare diferenţiată 

Activităţi non-formale 

Promovare accelerată 

Altele (ex. reţele de sprijin) 

 
ENG
WLS
NIR

ROBGNOLIISSCTSEFISKSIPTPLATNLMTHULULTLVCYITIEFRESELEEDEDKCZBE
nl

BE
de

BE
fr UK

 

 
Pentru grupuri de copii cu 
diferite aptitudini (precum o 
clasă întreagă) 

 

Pentru grupuri omogene 
(de exemplu, în clase speciale de copii 
dotaţi sau în grupuri cu aptitudini 
asemănătoare) 

 
Măsura se 
aplică 

Sursa: Eurydice. 
Note adiţionale:  
Luxemburg: Schimbările în curs ale legii pentru învăţământul primar prevăd introducerea unui stagiu de doi 
ani, care să poată fi încheiat într-un an sau în trei.  
Portugalia: În regiunea Madeira există o legislaţie specială ce prevede asigurarea completă a nevoilor copiilor 
supradotaţi, prin măsuri ce trebuie stabilite în concordanţă cu un plan operaţional, având o bază integrativă, 
urmând să fie implementate în clase de elevi obişnuite. În restul ţării, un decret ministerial din noiembrie 2005 
prevede realizarea unui plan de dezvoltare pentru elevii cu capacităţi de învăţare excepţionale (ISCED 1 şi 2).  
Finlanda: Este posibil ca un copil să înceapă învăţământul primar (ISCED 1)cu un an mai devreme, dacă 
posedă capacitatea de învăţare necesară. Această capacitate este stabilită ca urmare a unor examinări 
psihologice şi, unde este necesar, medicale.  
Norvegia: Conform conceptului de Stimularea a Cunoştinţelor, este posibil ca elevii din învăţământul 
secundar inferior să aleagă discipline şi teme de la nivelul secundar superior.  

Rezultatele acestei analize par să confirme faptul că majoritatea ţărilor în care populaţia ţintă a studiului 
este subiect de legislaţie sunt cele în care au fost introduse cele mai multe măsuri educaţionale care să 
răspundă nevoilor sale. Tot în aceste ţări măsurile implementate sunt şi cele mai variate.  
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Figura 2.2b: Tipuri de măsuri educaţionale/didactice specifice pentru copiii sau tinerii 
supradotaţi/talentaţi la nivelul ISCED 2 şi 3, 2005/06  

  

Activităţi mai avansate şi mai variate 

Predare diferenţiată 

Activităţi non-formale 

Promovare accelerată 

Altele (ex. reţele de lucru) 

 ENG
WLS
NIR

ROBGNOLIISSCTSEFISKSIPTPLATNLMTHULULTLVCYITIEFRESELEEDEDKCZBE
nl

BE
de

BE
fr UK

 

 
Pentru grupuri de copii cu 
abilităţi mixte (precum o 
clasă întreagă) 

 

Pentru grupuri omogene 
(de exemplu, în clase speciale de copii 
supradotaţi sau în grupuri cu aptitudini 
asemănătoare) 

 Măsura există 

Sursa: Eurydice. 
Note adiţionale: 
Belgia (BE de): Pentru anii următori se intenţionează introducerea unei legislaţii pentru diferenţierea modului 
de predare în cadrul unei clase obişnuite. Promovarea accelerată este posibilă în măsura în care elevul poate 
susţine mai devreme testările prevăzute de comisia de examinare a Comunităţii Germanofone la încheierea 
fiecărei etape din învăţământul secundar. 
Danemarca: Promovarea accelerată şi pregătirea diferenţiată există doar la nivelul ISCED 2.  
Germania: Alte măsuri există doar la nivelul ISCED 3.  
Franţa: Pregătirea diferenţiată (pentru grupurile de copii cu aptitudini mixte) există doar la nivelul ISCED 2.  
Portugalia: Promovarea accelerată, predarea diferenţiată (în grupurile de copii cu abilităţi mixte) şi activităţile 
non-formale există doar la nivelul ISED 2.  
Slovacia: Măsurile sunt prevăzute în primul rând pentru nivelul ISCED 2. O singură şcoală independentă 
oferă aceleaşi oportunităţi şi la nivelul ISCED 3.  
Suedia: Activităţile non-formale există doar la nivelul ISCED 3. 
Finlanda: Promovarea accelerată există numai pentru nivelul ISCED 3, unde instrucţia nu se organizează pe ani de 
studiu. pot Aşadar, elevii pot să promoveze mai repede, să-şi termine cursurile şi să-şi dea examenele în ritmul lor 
(studiu independent). Câteva şcoli din învăţământul secundar superior cooperează cu universităţile, aşa încât este 
posibil ca elevii să urmeze şi să absolve cursuri universitare încă de la nivelul ISCED 3.  
Marea Britanie (Anglia, Ţara Galilor, Irlanda de Nord): Activităţile mai avansate şi mai variate (în grupurile 
de copii cu aptitudini mixte) există numai la nivelul ISCED 2.  
Islanda: Activităţile mai avansate şi mai variate şi activităţile non-formale (în grupuri omogene) există doar la 
nivelul ISCED 3. 
Liechtenstein: Promovarea accelerată şi predarea diferenţiată (în grupurile omogene) există numai pentru 
nivelul ISCED 2; activităţile non-formale există numai pentru nivelul ISCED 3.  
Note explicative (Figura 2.2a şi 2.2b) 
Informaţiile incluse în Figurile 2.2.a şi 2.2.b se bazează pe descrierea concretă din Anexa 2 a măsurilor existente în 
fiecare ţară.  
Activităţile mai avansate şi mai variate includ utilizarea metodelor didactice variate cu scopul de a oferi o 
abordare mai amănunţită a disciplinelor din curriculumul general şi/sau o aprofundare a principalelor sale elemente 
tematice.  
Predarea diferenţiată oferă tinerilor posibilitatea să progreseze corespunzător capacităţilor lor şi/sau să urmeze un 
curriculum special, având totodată timp să se implice şi în activităţi de învăţare diferite de cele stabilite în curriculum 
şi să îşi dezvolte aptitudinile într-un anumit domeniu (sport, arte, creativitate, sau o disciplină preferată). Astfel de 
măsuri sunt implementate în general în şcolile cu învăţământ general, aşa încât clasele întregi sau grupurile îşi 
desfăşoară de obicei activitatea pe baza acestui principiu şi sunt (re)structurate în concordanţă cu aptitudinile 
speciale ale elevilor în diferitele domenii.  
Activităţile non-formale organizate de şcoală sau de instituţii neguvernamentale care oferă tinerilor posibilitatea de 
a-şi dezvolta aptitudinile pe o anumită arie (cluburi, competiţii, şcoli de vară, cercetare academică, activităţi artistice).  
Promovarea accelerată permite tinerilor supradotaţi să treacă mai repede prin şcoala generală, participând la orele 
normale de curs, dar beneficiind în acelaşi timp şi de alte facilităţi precum şcolarizarea particulară sau evaluarea de 
către o comisie guvernamentală de examinare.  
Altele: Rubrica include măsurile care nu pot fi clasificate după criteriile de mai sus, cum sunt centrele de excelenţă 
sau reţelele utilizate de aceştia şi de specialiştii în domeniu ca resurse în pregătire.  
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CAPITOLUL 3 

TEMA FORMĂRII CADRELOR DIDACTICE ÎN VEDEREA 
PROMOVĂRII EDUCAŢIEI ELEVILOR SUPRADOTAŢI 
Cadrele didactice pot juca un rol foarte important în identificarea, sprijinirea şi evaluarea măsurilor 
educaţionale ce răspund nevoilor copiilor şi tinerilor supradotaţi şi talentaţi. Indiferent de politica 
educaţională adoptată la nivel naţional pentru încurajarea educaţiei copiilor şi tinerilor supradotaţi, 
este important de analizat modul în care cadrele didactice sunt formate pentru a lucra în mod 
curent cu tineri ce posedă potenţial şi abilităţi excepţionale. 
Capitolul trei se bazează pe răspunsurile la următoarele întrebări:  
• Cum este abordată în formarea iniţială a cadrelor didactice problema tinerilor supradotaţi şi 

talentaţi şi cum este promovată educaţia acestora? Este această temă inclusă în curriculumul 
oficial al educaţiei cadrelor didactice?  

• Există module speciale de formare continuă pe tema cerinţelor educaţionale ale acestui grup 
de tineri? Care sunt obiectivele precise ale acestor module? Existenţa modulelor sau felul în 
care sunt organizate depind de diferitele nivele de educaţie?  

• Există anumite module de formare (iniţială sau continuă) obligatorii pe tema asigurării educaţiei 
corespunzătoarei pentru aceşti elevi? Dacă da, în ce cazuri particule? 

3.1. Formarea iniţială a cadrelor didactice  

Includerea problematicii educaţiei copiilor supradotaţi în formarea iniţială a cadrelor didactice poate fi 
obligatorie sau opţională. În anumite ţări, în care instituţiile de învăţământ superior se bucură de o 
autonomie mai mare, decizia este lăsată la latitudinea acestora. Problema educaţiei elevilor supradotaţi 
şi modul său de abordare este o temă obligatorie în formarea iniţială a cadrelor didactice în aproape 
jumătate din ţările incluse în acest studiu. În restul ţărilor, tema este opţională sau nu se face referire la 
ea în recomandările oficiale, exceptând Lichtenstein şi Comunitatea Germanofonă a Belgiei (în 
învăţământul secundar), unde formarea cadrelor didactice se face în străinătate.  
Pentru a familiariza viitoarele cadre didactice cu problematica elevilor cu abilităţi superioare, există 
diferite modalităţi de abordare. Tema poate fi tratată ca disciplină separată sau poate fi integrată la 
alte discipline (de exemplu, ca parte a unui curs despre predarea diferenţiată sau despre cerinţele 
educaţionale speciale în general). Două ţări (Grecia şi Slovenia) au abordat tema dintr-o dublă 
perspectivă: tratarea sa în module speciale şi integrarea în teme mai generale. În Germania, 
Letonia, Austria şi Slovacia, problema educaţiei copiilor supradotaţi este tratată numai ca disciplină 
separată. Abordarea integrată este preferată în jumătate din ţările vizate.În zece dintre ţări, modul 
de diseminare a cunoştinţelor despre educaţia copiilor supradotaţi şi de promovare a acesteia nu 
este menţionată în recomandările oficiale.  
În cele 17 ţări în care subiectul este inclus la alte discipline, includerea se face în general la 
formarea pentru predarea diferenţiată. Marea Britanie (Scoţia) adoptă o abordare similară la 
cursurile despre asigurarea nevoilor elevilor cu cerinţe educaţionale speciale. În Slovenia, educaţia 
copiilor supradotaţi este inclusă într-un context mai general al problemelor psihologice.  
În ţările în care conţinutul modulelor de formare iniţială a cadrelor didactice se află la discreţia instituţiilor 
ce le oferă, situaţia variază foarte mult de la o ţară la alta. Totuşi, în general, în recomandările oficiale 
din aceste ţări, de exemplu Standardele de Calificare din Marea Britanie (Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda 
de Nord), sunt specificate scopurile generale ale formării şi anumite instrucţiuni de urmat. 
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Figura 3.1: Situaţia prevederilor despre problematica tinerilor cu potenţial excepţional în cadrul 
formării iniţiale a cadrelor didactice şi modalităţile diferite de abordare adoptate (ISCED 1-3), 2005/06 
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Capitolul 3 – Tema formării cadrelor didactice în vederea promovării educaţiei elevilor supradotaţi 

Note adiţionale (Figura 3.1) 
Belgia (BE fr): În cadrul formării iniţiale a cadrelor didactice există abordări ale acestui subiect în Hautes 
Ecoles şi universităţi, chiar dacă nu se bazează pe recomandări oficiale.  
Belgia (BE de): În momentul de faţă se pregăteşte un nou program de formare a cadrelor didactice pentru 
educaţia copiilor supradotaţi. Această temă va fi de acum înainte obligatorie pentru formarea cadrelor 
didactice pentru nivelele ISCED 0 şi 1. Comunitatea Germanofonă nu formează cadre didactice pentru 
învăţământul secundar.  
Franţa: În momentul de faţă este schiţată un nou program de formare a cadrelor didactice, în care se va 
menţiona că „profesorii trebuie formaţi în vederea elaborării unor tehnici de învăţare care să ajute fiecare elev 
să progreseze”. O atenţie deosebită se va acorda în cadrul acestui program nevoilor tinerilor supradotaţi.  
Spania Educaţia copiilor supradotaţi poate fi tratată ca subiect inclus într-o disciplină mai generală şi, doar la 
câteva instituţii, ca disciplină separată. Acest conţinut poate fi menţionat separat in certificatul necesar pentru 
a preda la nivelele ISDEC 2 şi 3 (Título de Especialización Didáctica (TED)).  
Irlanda Consiliul Naţional pentru Evaluare şi Curriculum elaborează o orientare pentru curriculumul formării 
cadrelor didactice pentru educaţia elevilor cu abilităţi excepţionale. Instrucţiunile vor fi luate în considerare 
începând cu anul şcolar 2006/07. 
Lituania: Prin adoptarea Strategiei pentru Educaţia Copiilor şi Tinerilor Supradotaţi (Decembrie 2005) şi 
programei corespunzătoare (Ianuarie 2006), subiectul este inclus în programa de formare iniţială şi continuă a 
cadrelor didactice, iar instituţiile vor trebui să dezvolte module pentru metodologia prevăzută educaţiei acestei 
categorii de tineri.  
Ungaria: Formarea cadrelor didactice este prevăzută în decretul guvernamental 111/1997, unde sunt 
specificate principalele arii curriculare acoperite de formarea iniţială a cadreor didactice. Acestea includ şi 
subiectul „dezvoltării elevilor/tinerilor talentaţi”.  
Marea Britanie (ENG/WLS/NIR): Standardele de calificare cer cadrelor didactice să fie capabili să diversifice 
metodele lor de predare pentru a răspunde nevoilor tuturor elevilor, inclusiv a celor mai abilitaţi.  
Note explicative 
Disciplină separată: Tema educaţiei copiilor supradotaţi este tratată ca disciplină independentă şi predată ca atare.  
Abordare integrată: Subiectul este abordat într-un cadru tematic mai larg, prin intermediul altor discipline 
orientate în general către tinerii cu cerinţe educaţionale speciale sau către metodele de predare diferenţiată în 
clasele normale.  
Disciplină fără referinţe în documentele oficiale/Autonomie instituţională: Existenţa cursurilor pe această 
temă şi modul său de abordare se află la latitudinea instituţiilor formatoare.  

3.2. Formarea continuă a cadrelor didactice  

În 18 ţări, profesorii din învăţământul primar şi secundar pot urma cursuri de formare continuă pe 
tema educaţiei copiilor supradotaţi şi talentaţi. În majoritatea cazurilor, oferta acestor cursuri 
variază foarte mult. Oferta a devenit din ce în ce mai bogată datorită interesului crescut al cadrelor 
didactice pentru această temă.  

În două ţări (Malta şi Norvegia) cu o politică educaţională ce urmăreşte satisfacerea nevoilor tuturor 
copiilor şi care nu au adoptat măsuri specifice pentru copii supradotaţi (vezi Secţiunea 2.1), nu 
există nici un fel de formare continuă pe tema educaţiei acestor copii. În Malta nu există 
recomandări în această problemă nici în cadrul formării iniţiale a cadrelor didactice. De asemenea, 
nici în Danemarca, Grecia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Finlanda, Suedia sau Islanda nu e 
prevăzută problema la cursurile de formare continuă.  

Cursurile de formare continuă pot fi oferite de diferite organisme. Pe lângă organizaţiile 
guvernamentale de formare continuă, uneori şi universităţile oferă astfel de cursuri. În câteva ţări, 
Consiliul European pentru Abilităţi Superioare (ECHA) organizează de asemenea cursuri de 
formare recunoscute la nivel european. Filiala cehă a ECHA oferă servicii de orientare, 
organizează workshop-uri pentru specialişti şi urmăreşte sensibilizarea părinţilor, profesorilor şi 
altor persoane interesate de problema copiilor cu talente speciale. Cu toate acestea, nu 
organizează cursuri de formare pentru calificare la nivel european (Diploma ECHA). Mai multe 
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organizaţii naţionale specializate pe problema promovării educaţiei copiilor supradotaţi oferă 
cursuri de formare (recunoscute sau nu) şi informaţii pe această temă.  

În mai multe ţări (precum Republica Cehă, Spania, Franţa, Portugalia şi Slovenia), cursurile 
speciale sunt disponibile pentru specialiştii în psihologie educaţională din şcoli. Acesta este mai 
ales cazul ţărilor în care evaluarea multidisciplinară joacă un rol important în procesul de 
identificare. Anumite cursuri sunt de asemenea destinate cadrelor didactice care predau în clasele 
sau şcolile pentru copiii supradotaţi.  

În ceea ce priveşte subiectele pe care aceste module de pregătire le abordează, unele se axează 
pe modul în care pot fi identificaţi copiii supradotaţi, altele se concentrează mai mult pe cerinţele lor 
educaţionale, iar altele pe identificarea măsurilor educaţionale corespunzătoare nevoilor lor. Uneori 
pot fi abordate şi probleme mai specifice, precum creativitatea.  

Cât despre durata cursurilor de formare, este important de precizat marea varietate a prevederilor 
şi, prin urmare, a scopului de a continua studiul educaţiei pentru copiii supradotaţi. Unele cursuri 
sunt relativ scurte (numai o zi sau câteva zile), în timp ce altele pot duce la o a doua specializare 
(studii postgraduale), ca în Ungaria, Slovacia, Marea Britanie (Anglia, Scoţia şi Irlanda de Nord).  

Astfel de cursuri nu sunt obligatorii în cadrul formării continie din majoritatea ţărilor europene. Pe 
de altă parte, formarea continuă însăşi este obligatorie în majoritatea ţărilor, iar peste tot, cadrele 
didactice pot să aleagă temele de formare în concordanţă cu preocupările şi nevoile lor. Totuşi, 
trebuie menţionate două excepţii. În Marea Britanie (Anglia), coordonatorii supradotaţi şi talentaţi 
din programul Excelenţă în Oraşe au fost formaţi pentru educaţia elevilor supradotaţi şi talentaţi. 
Aceeaşi metodă se aplică cadrelor didactice din Slovacia care predau în clasele separate pentru 
tineri cu potenţial deosebit. 

În cele din urmă, trebuie precizat faptul că în câteva ţări există organisme private sau publice 
specializate în asistenţa copiilor cu potenţial deosebit. Aceste organizaţii pot furniza sprijin pentru 
cadre didactice şi şcoli, să ofere cursuri de formare şi să determine- sau să ajute la stabilirea- celor 
mai potrivite măsuri educţionale pentru fiecare elev în parte. Astfel de organisme există, de 
exemplu, în Belgia (Comunităţile Franceză şi Germană, Spania, Irlanda, Olanda, Austria, Polonia, 
Portugalia şi Marea Britanie). 
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Figura 3.2: Asigurarea formării continue a cadrelor didactice pe tema promovării educaţiei copiilor 
supradotaţi (ISCED 1-3), 2005/06 
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Sursa: Eurydice. 
Note adiţionale: 
Belgia (BE fr): În ultimi ani, diferiţi furnizori de formare continuă au dezvoltat iniţiative variate. Modulele de 
formare continuă au fost puse la dispoziţia profesioniştilor din educaţie în septembrie 2006. 
Belgia (BE nl): Şcolile sunt responsabile de organizarea formării continue. Ele primesc anual buget pentru 
aceasta. Educaţia copiilor supradotaţi poate fi subiectul unui curs de formare continuă. 
Franţa: Majoritatea cursurilor de formare continuă au loc ad-hoc sau ca parte a cercetărilor în legătură cu 
educaţia copiilor supradotaţi. 
Letonia: Oferta de formare continuă actuală are vizează sprijinul acordat de cadrele didactice pentru 
dezvoltarea creativităţii personale şi metode diferenţiate de predare incluzând elevii care dovedesc un 
potenţial deosebit. 
Lituania: Odată cu adoptarea Strategiei pentru Educaţia Copiilor şi Tinerilor Supradotaţi (decembrie 2005) şi 
a Programului său (ianuarie 2006), subiectul a fost inclus în programul de formare iniţială şi continuă a 
cadrelor didactice, iar instituţiile vor trebui să dezvolte module metodologice în vederea asigurării educaţiei 
pentru această categorie de tineri. 
Ungaria: Modulele pentru educaţia elevilor supradotaţi sunt incluse în programa celui de-al doilea an de 
formare continuă pentru obţinerea gradului didactic (600 ore) la Universitatea din Debreţin şi la Universitatea 
Eotvos Lorand din Budapesta. Alte programe de formare continuă pe această temă sunt oferite de diferite 
organizaţii din Ungaria. 
Olanda: Formarea continuă a cadrelor didactice se face la decizia instituţiilor de învăţământ. 
Slovacia: Modulele de formare continuă sunt obligatorii pentru cadrele didactice care doresc să predea la 
clasele separate de elevi supradotaţi. 
Marea Britanie (SCT): Guvernul s-a angajat să formeze încă 400 de specialişti în educaţie fizică, muzică, arte 
şi teatru. Scopul este de a mări capacitatea sistemului educaţional de a acţiona în aceste arii curriculare, 
pentru a se adresa mai bine nevoilor particulare ale elevilor supradotaţi.  
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REZUMAT 
 
Acest scurt studiu comparativ al politicilor educaţionale despre promovarea tuturor formelor de 
excelenţă în şcolile din Europa, arată faptul că modalităţile de definire a acestora diferă de la o ţară 
la alta, în cazul în care problematica este măcar abordată. Marea majoritate a ţărilor – cu excepţia 
Franţei şi Irlandei – consideră că „supradotarea” şi „talentul” se referă în general la inteligenţă. 
Aceşti termeni se pot utiliza cu referire la abilităţi psihomotorii, sau, la fel de bine, la aptitudini 
intelectuale sau artistice deosebite. Uneori termenii se pot aplica şi în domeniul dezvoltării 
interpersonale şi emoţionale.  

Deşi toate ţările europene au căzut de acord asupra faptului că tinerilor capabili de excelenţă 
trebuie să li se ofere oportunitatea de a-şi dezvolta aptitudinile sau talentele înnăscute şi de a se 
forma corespunzător în cadrul sistemului educaţional, cu toate acestea există păreri diferite în ceea 
ce priveşte modalitatea cea mai potrivită de a le satisface nevoile. Din informaţiile incluse în acest 
raport, mai ales din cele care se referă la implementarea unor măsuri educaţionale speciale, se 
observă faptul că ţările încadrează problematica tinerilor capabili de excelenţă într-un spectru ce 
cuprinde la o extremă, abordarea integrantă, iar la cealaltă abordarea separatistă.  

Pe de-o parte, primul dintre modelele teoretice se caracterizează printr-un angajament foarte clar 
pentru o politică „integrantă” a tinerilor supradotaţi. Nu se utilizează oficial nici un termen special 
pentru a se face referire la ei şi nu există nici un fel de criterii prin care să se stabilească dacă un 
copil este „supradotat” sau nu. Din punct de vedere educaţional, nu au fost implementate nici un fel 
de măsuri speciale. Nevoile copiilor capabili de excelenţă– ca şi cele ale tuturor celorlalţi copii – 
sunt luate în considerare de politica educaţională care se bazează pe abordarea diferenţiată şi pe 
atenţia acordată fiecărui elev dintr-o clasă obişnuită. Norvegia corespunde cel mai bine acestui 
model, în timp ce alte trei ţări nordice (Finlanda, Suedia şi Islanda) împreună cu Malta, se apropie 
foarte mult de acesta.  

La extrema cealaltă, politica educaţională pentru formele de excelenţă poate fi considerată ca fiind 
foarte selectivă. Această abordare presupune existenţa unui termen oficial pentru categoria tinerilor 
supradotaţi. Criteriile de identificare a lor sunt clar definite şi bazate în general pe gradul de 
performanţă şi combinate uneori cu rezultatele obţinute la testele de aptitudini. Tinerii supradotaţi 
sunt sunt incluşi uneori în categoria celor cu cerinţe educaţionale speciale. Acest model presupune 
existenţa în cadrul legal a numeroase şi variate măsuri speciale în care tinerii supradotaţi sunt 
consideraţi ca grupuri uniforme. Ca urmare, pe lângă acest model teoretic există şi foarte multe 
şcoli specializate pentru diferite domenii (vocaţionale).  

Conform informaţiilor disponibile, nici o ţară europeană nu a adoptat o variantă completă a acestui 
model. Cu toate acestea, anumite ţări se apropie mai mult de acesta decât altele, cum este cazul 
Republicii Cehe, Letoniei şi Poloniei. Aceste ţări oferă o gamă largă de măsuri speciale pentru 
grupurile distincte de elevi şi au şcoli specializate pentru a promova diferitele tipuri de talente, mai 
ales în învăţământul secundar.  

Majoritatea ţărilor se situează între cele două extreme, optând pentru combinarea măsurilor de 
integrare a tinerilor supradotaţi în şcoli prin formarea unor clase separate, bazate în special pe 
activităţi non-formale. Aproape toate ţările acordă elevilor supradotaţi dreptul să promoveze mai 
repede clasele în şcoală. 
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Cât despre problematica formelor de excelenţă în formarea cadrelor didactice, situaţia diferă foarte 
mult mai ales în raport cu modul ei de abordare. În câteva ţări există cursuri separate pe această 
temă, în altele subiectul este inclus la alte discipline, în timp ce în altele nu există nici un fel de 
recomandări speciale pentru această problematică, din cauza autonomiei considerabile acordate 
instituţiilor de formare.  

Mai multe ţări au raportat interesul tot mai crescut al cadrelor didactice faţă de tinerii capabili de 
excelenţă, iar mai multe sisteme legislative sunt în curs de amendare, cu scopul de a le oferi 
tinerilor supradotaţi şi talentaţi un spectru mai larg de măsuri educaţionale speciale. Este interesant 
de văzut dacă pe viitor cercetările şi inovaţiile din educaţie vor deschide noi orizonturi în acest 
domeniu şi, mai ales, care vor fi rezultatele diferitelor politici educaţionale aflate deja în curs.  
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CODURI, ABREVIERI ŞI ACRONIME 

Codurile ţărilor 

UE Uniunea Europeană PL Polonia 

  PT Portugalia 

BE Belgia SI Slovenia 

BE fr Belgia – Comunitatea Franceză SK Slovacia 

BE de Belgia – Comunitatea Germanofonă FI Finlanda 

BE nl Belgia – Comunitatea Flamandă SE Suedia 

CZ Republica Cehă UK Marea Britanie 

DK Danemarca UK-ENG Anglia 

DE Germania UK-WLS Ţara Galilor 

EE Estonia UK-NIR Irlanda de Nord 

EL Grecia UK-SCT Scoţia 

ES Spainia   

FR Franţa 

IE Irlanda 

IT Italia 

Ţările 
AELS/AEE 

Cele 3 ţări din Asociaţia Europeană a 
Liberului Schimb, membre ale Ariei 
Economice Europene 

CY Cipru   

LV Letonia IS Islanda 

LT Lituania LI Liechtenstein 

LU Luxemburg NO Norvegia 

HU Ungaria   

MT Malta Ţări candidate 

NL Olanda BG Bulgaria 

AT Austria RO România 
 

Coduri statistice 
(:) Nu există date disponibile 
(–) Nu se aplică  

Acronime 

ISCED Standardul Internaţional de Clasificare al Educaţiei 
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ANEXĂ 
 

Tabelul 1: Terminologia şi definiţiile referitoare la copiii şi tinerii capabili de excelenţă, 2005/06 

 

 Termenul în limba 
originală Traducere Definiţie completă  

Criterii de clasificare şi ariile acoperite 

BE fr Jeunes à haut 
potentiel. 

Persoană tânără cu 
aptitudine potenţială 
deosebită. 

Aptitudinea potenţială deosebită se reflectă în 
coexistenţa şi coordonarea unui întreg set de 
factori, în special dacă respectivul copil posedă 
acea aptitudine care indică faptul că dezvoltarea 
sa a atins un nivel cu mult mai ridicat decât al 
altor copii de aceeaşi vârstă. Instrumentul de 
evaluare utilizat în mod frecvent sunt testele de 
inteligenţă, chiar dacă acestea reprezintă doar o 
etapă dintr-o evaluare mai detaliată. Criteriile 
formale nu sunt definite.  

BE de Hochbegabte 
Schüler;  
Schüler mit 
besonderer 
Begabung. 

Copii supradotaţi; copii 
talentaţi.  

Copiii pot fi consideraţi supradotaţi atunci când 
posedă acea aptitudine care indică faptul că 
dezvoltarea lor a atins un nivel mult mai ridicat 
decât al altor copii de aceeaşi vârstă.  
‘Talentat’ se referă adeseori la domeniul artistic 
şi cel sportiv.  

BE nl Hoogbegaafde 
jongeren. 

Persoană tânără cu 
aptitudine deosebită.  

Acest termen se referă la competenţe 
excepţionale. Supradotarea se referă în general 
la inteligenţa cognitivă. Instrumentul de evaluare 
utilizat în mod frecvent sunt testele de 
inteligenţă. Criteriile formale nu sunt definite. 

CZ Žáci mimořádně 
nadaní; 
Nadané děti, žáci a 
studenti. 

Elevi cu talente speciale; 
copii, elevi şi studenţi 
supradotaţi.  

Criteriile de clasificare şi ariile acoperite nu sunt 
specificate. 

DK Særligt begavede 
børn/elever; 
Børn/elever med 
særlige 
forudsætninger. 

Copii/Elevi dotaţi 
excepţional; Copii/elevi 
cu posibilităţi deosebite. 

Se poate folosi şi termenul ‘talentat’, care se 
referă la persoana ale cărei aptitudini într-un 
anumit domeniu o fac cea mai bună în acel 
domeniu, dacă potenţialul său este stimulat în 
mod optim.  

DE Hochbegabte Kinder; 
Begabte Kinder. 

Copii supradotaţi; copii 
dotaţi. 

Copiii al căror IQ este mai mare de 130 şi care 
prezintă abilităţi deosebite în cel puţin două arii 
de dezvoltare.  

EE Eeriliste võimete ja 
annetega lapsed. 

Copii cu aptitudini şi 
talente deosebite.  

Copii cu aptitudini şi talente speciale.  

EL Άτομα με ιδιαίτερες 
νοητικές ικανότητες 
και ταλέντα. 

Supradotaţi şi talentaţi, 
sau indivizi cu aptitudini 
intelectuale şi talente 
deosebite.  

Supradotaţi şi talentaţi, sau indivizi cu aptitudini 
intelectuale şi talente deosebite. 

ES Alumnos con altas 
capacidades 
intelectuales. 

Elevi cu aptitudine 
intelectuală deosebită.  

Utilizarea termenului permite sublinierea unor 
aspecte deosebite ale dezvoltării şi un potenţial 
educaţional deosebit. Acestea se referă la trei 
caracteristici de bază: aptitudine intelectuală 
remarcabilă, competenţă în îndeplinirea unei 
anumite sarcini şi un înalt nivel de creativitate. 
Aceste trei trăsături se găsasc împreună cu o 
dezvoltare personală şi socială armonioasă. 
În legislaţie există o procedură care se 
întreprinde de o echipă interdisciplinară, 
specializată în psihologie educaţională, pentru a 
determina elevii care pot face parte din această 
categorie 
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 Termenul în limba 
originală Traducere Definiţie completă  

Criterii de clasificare şi ariile acoperite 

FR Intellectuellement 
précoce. 

Copil precoce din punct 
de vedere intelectual.  

Copiii precoce se remarcă prin abilitatea lor de a 
atinge un anumit grad de performanţă care, în 
comparaţie cu media, corespunde nivelului 
elevilor cu doi, trei sau patru ani mai mari.  

IE Exceptionally able 
students. 
‘Gifted’ is the 
common term. 

Nu se aplică.  Criteriile de clasificare şi ariile acoperite nu sunt 
specificate. 

IT Ragazzi dotati; 
Ragazzi talentati. 

Copii supradotaţi; copii 
talentaţi.  

Tinerii cu o inteligenţă, imaginaţie şi creativitate 
vie, cu interese deosebite şi curiozităţi intelectuale 
în diferite domenii, care sunt dornici să-şi dezvolte 
experienţa şi în afara orelor de curs.  

CY Proikismena. Supradotaţi şi talentaţi.  Tineri cu aptitudini deosebite.  

LV Apdāvināti bērni; 
Talantīgi bērni. 

Supradotaţi; talentaţi. Criteriile de clasificare şi ariile acoperite nu sunt 
specificate. 

LT Gabūs vaikai ir 
jaunuoliai. 

Copii şi tineri supradotaţi. Copiii şi tinerii care pot dobândi cunoştinţe şi 
deprinderi rapid şi eficient şi le pot aplica în 
situaţiii concrete pentru a rezolva probleme, 
pentru a învăţa mai repede pe baza experienţei 
dobândite sau pentru a identifica situaţii în care 
îşi pot folosi competenţa. Aceşti copii şi tineri au 
o inteligenţă excepţională.  

LU Surdoués. Supradotaţi.  Criteriile de clasificare şi ariile acoperite nu sunt 
specificate. 

HU Tehetséges; 
Kiemelkedő 
képességű; 
Speciális területeken 
megmutatkozó 
tehetség. 

Talentaţi;  
cu aptitudini ieşite din 
comun/cu talent într-un 
anumit domeniu.  

Aceşti termeni se referă în general la inteligenţa 
cognitivă şi artistică. Însă specialiştii în educaţie 
acordă din ce în ce mai multă importanţă 
inteligenţei sociale şi emoţionale.  
Nu există nicio definiţie specificată legal.  
Pe lângă performanţa sau rezultatele ieşite din 
comun, un cadru didactic,,expert şi/sau o terţă 
persoană pot nominaliza un anume elev pentru a 
i se acorda atenţie specială. În aces caz, elevul 
este examinat de o comisie de specialişti (sunt 
utilizate teste standard pentru evaluarea puterii 
de concentrare, capacităţii de învăţare, 
raţionamentului, memoriei şi puterii de rezolvare 
a de problemelor).  
Se poate face referire într-o anumită măsură şi la 
talente ce încă nu s-au dezvoltat, la talente 
dezvoltate complet sau la talente în curs de 
dezvoltare.  

MT Gifted. Nu se aplică. Criteriile de clasificare şi ariile acoperite nu sunt 
specificate. 

NL Hoogbegaafd; 
Bijzonder 
getalenteerden. 

Supradotaţi; 
Talentaţi într-un anumit 
domeniu.  

Criteriile şi ariile de dezvoltare acoperite de 
acest termen sunt domeniul intelectual (IQ > 
130), aptitudinile sociale, abilităţile creative 
(precum rezolvarea de probleme), domeniul 
artistic (inclusiv muzical) şi motivaţia.  

AT Hoch begabte 
Kinder;  
begabte Kinder; 
(besonders) 
talentierte Kinder. 

Copii supradotaţi; 
Copii dotaţi; 
Copii talentaţi (într-un 
anumit domeniu). 

Copiii care au un potenţial foarte ridicat în 
domeniul intelectual, emoţional, social, artistic şi 
sportiv, datorită abilităţilor superioare şi al 
talentelor deosebitel ce se reflectă în nivelul înalt 
de performanţă dobândit.  

PL Uczniowie zdolni; 
Uczniowie 
szczególnie 

Elevi 
talentaţi/supradotaţi; 
Elevi cu talente speciale. 

Elevii talentaţi sunt cei cu rezultatele cele mai 
bune. Aceste rezultate pot fi obţinute la toate 
disciplinele (talent comprehensiv) sau numai la o 
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 Termenul în limba 
originală Traducere Definiţie completă  

Criterii de clasificare şi ariile acoperite 

uzdolnieni.  anumită disciplină (talent special).  

PT Sobredotados. Supradotaţi. Elevii care arată că sunt cu mult înaintea altora 
în ceea ce priveşte dezvoltarea lor generală şi 
care ating un nivel de performanţă excepţional în 
mai multe arii de dezvoltare (elevi cu dezvoltare 
precoce sau cu potenţial de învăţare 
excepţional). Tinerii care fac parte din această 
categorie sunt identificaţi în urma unei proceduri 
condusă de un expert recunoscut de serviciile 
educaţionale sau de centrele educaţionale 
specializate. Se acordă o importanţă deosebită 
evaluării multi-dimensionale.  

SI Nadarjeni učenci. Supradotaţi.  
Termenul „talentat” se 
utilizează şi pentru elevii 
cu abilităţi deosebite în 
ariile de dezvoltare 
personală.  

Potenţial remarcabil sau aptitudine deosebită 
dovedită în domenii academice, de creativitate, 
conducere şi artistice, aptitudine psihomotorie, 
care necesită sprijin din partea serviciilor de 
specialitate şi care nu pot fi oferite într-o şcoală 
obişnuită. 
Procedura de identificare implică mai multe 
persoane responsabile. Criteriile de selecţie 
sunt:includerea în primii 10 % din populaţia de 
aceeaşi vârstă în urma testelor de inteligenţă 
(WISC III şi PMR) sau obţinerea unui scor 
cuprins între 3.5 şi 4 la testul pentru cadrele 
didactice. Un singur criteriu îndeplinit de elev 
este suficient.  

SK Mimoriadne nadani 
ziaci. 

Elevi dotaţi în mod 
excepţional.  

Nu există o definiţie clară, însă se atrage atenţia 
asupra unui set de indicatori. Spe exemplu: dacă 
persoana realizează sarcinile intelectuale cu 
plăcere, dacă pune multe întrebări, dacă are un 
vocabular bogat pe care îl utilizează corect, dacă 
are idei originale, dacă era creativă şi are o 
abordare originală asupra rezolvării problemelor, 
asupra modului de a face anumite lucruri, etc.  

FI Nici un termen. „Supradotat” este utilizat 
neoficial.  

Nu se aplică. 

SE Nici un termen.  Nu se aplică. Nu se aplică. 

UK-
ENG/ 
WLS/N
IR 

Gifted and talented.  
The term ‘able’ is 
also still used, as are 
the terms ‘very able’, 
‘more able’, ‘highly 
able’ and ‘high 
ability’. 

Nu se aplică. Copiii supradotaţi sunt cei care dau ating un 
nivel de performanţă ridicat în contextul 
intelectual şi academic, în timp ce „talentat” se 
referă mai mult la arte, muzică şi sport. 
Academia Naţională pentru Tinerii Supradotaţi şi 
Talentaţi Youth (NAGTY) defineşte termenul 
„supradotat” ca fiind „termenul utilizat pentru a 
descrie copiii sau adulţii care au capacitatea de 
a atinge un nivel ridicat de competenţă sau 
performanţă. Copiii supradotaţi pot fi consideraţi 
cei care dau dovadă de excelenţă în faza de 
dezvoltare”. 
În Anglia, elevii supradotaţi şi talentaţi sunt 
definiţi ca fiind cei clasificaţi între primii 5 până la 
10 % după nivelul lor de performanţă actual. 
Trebuie avut în vedere faptul că acest procent 
reprezintă numai baza selecţiei, fără a se lua în 
considerare profilul şcolii respective.  

UK-
SCT 

Gifted and talented. Nu se aplică. Criteriile formale sau definiţia acestora nu este 
specificată, însă profesorii identifică aceşti copii 
în funcţie de rezultatele şi comportamentul lor. 
copiii care doresc să facă parte dintr-un centru 
de excelenţă sunt admişi pe baza unei audieri şi 
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 Termenul în limba 
originală Traducere Definiţie completă  

Criterii de clasificare şi ariile acoperite 

trebuie să îndeplinească un set de criterii 
stabilite de şcoala respectivă.  

IS Bráðger börn. Copil precoce.  Acest termen este foarte sugestiv în islandeză şi 
se referă la copiii cu abilităţi speciale într-o 
anumită arie de dezvoltare.  

LI Begabte und 
hochbegabte 
Schüler. 

Copii dotaţi şi 
supradotaţi.  

Un elev posedă un anumit talent special atunci 
când se află cu mult înaintea celor de vârsta sa 
în anumite arii de dezvoltare.  
Termenul „dotat în mod excepţional” este utilizat 
atunci când nivelul său de dezvoltare este cu 
mult mai ridicat decât al celor de aceeaţi vârstă.  
Există un model de dezvoltare al talentului care 
arată că fără efortul de a-l dezvolta, talentul nu e 
neapărat productiv. Cei la care se referă sunt de 
tipul menţionat mai sus şi se manifestă la şcoală 
într-o varietate de moduri. 
De exemplu: pune întrebări de tipul cauză efect, 
este interesat de teme pentru adulţi, are strategii 
diferite pentru rezolvarea problemelor, are opinii 
superioare din punct de vedere etic, etc. 

NO Nici un termen.  Nu se aplică. Nu se aplică. 

BG деца с изявени 
дарби/талант. 

Copii cu talente 
deosebile.  

Elevii talentaţi sunt cei care au un dar deosebit, 
adică elevii care posedă un anumit talent sau cei 
care pot arăta că sunt capabili de excelenţă prin 
faptul că învaţă repede în diferite arii de 
dezvoltare umană. Definiţia sugerează faptul că 
un talent particular trebuie descoperit, stimulat şi 
dezvoltat prin măsurile educaţionale din sectorul 
public.  

RO Elevi cu aptitudini 
deosebite; 
Elevi capabili de 
performanţe 
deosebite.  

Elevi cu aptitudini ieşite 
din comun; 
Elevi capabili de un nivel 
înalt de performanţă.  

Aceşti doi termeni se referă la evaluarea 
rezultatelor şi la aptitudini academice. Ariile 
acoperite sunt inteligenţa cognitivă, creativitatea, 
raţionamentul logic, leadership, dezvoltarea 
psiho-socială şi aptitudini ştiinţifice, artistice şi 
psihomotorii. 
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Tabelul 2: Principalele măsuri educaţionale pentru copiii şi tinerii supradotaţi (ISCED 1-3), 2005/06 
 

 BE fr BE de 

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

Pentru şcoli şi/sau care didactice este posibil 
să introducă strategii didactice mai variate în 
timpul şi după lecţii sau în timpul pauzei de 
prânz. De exemplu, astfel de strategii se referă 
la predarea limbilor străine, matematică, 
activităţi sportive sau artistice. Acestea permit 
elevilor sa depăşească curriculumul planificat 
la unele discipline sau să înveţe discipline 
neincluse în acesta. Astfel de prevederi sunt la 
dispoziţia şcolilor iar elevii sunt liberi să 
beneficieze oricând (ISCED 1-3). 

Pentru fiecare elev supradotat se stabileşte 
un program personal de dezvoltare (PDP). 
Acest PDP poate sugera strategii pentru o 
abordare mai diversificată la ore a 
curriculumului (ISCED 1-3).  

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri 
omogene 

(–) Pentru fiecare elev supradotat se stabileşte 
un program personal de dezvoltare (PDP). 
Acest PDP poate sugera ca elevul să se 
concentreze după ore la cerinţele din 
curriculumul îmbogăţit pentru el/ea sau să 
participe la lecţiile pentru mici grupuri de 
elevi cu aptitudini deosebite(ISCED 1-3).  

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
cu aptitudini 
diverse 

Pentru şcoli şi/sau cadre didactice este 
posibil să introducă strategii de predare 
diferenţiată, de exemplu permiţând 
flexibilitatea orarului pentru module 
opţionale sau îmbogăţind conţinuturile 
disciplinelor pentru anumiţi elevi sau dându-
le acestora teme individuale în clasă sau 
acasă (ISCED 1-3).  

Dacă elevii supradotaţi întâmpină dificultăţi 
pot fi sprijiniţi să se integreze în clasă; un 
profesor de sprijin vine în clasă şi-i oferă 
asistenţă 2-4 ore pe săptămână (ISCED 1).  

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
omogene 

Pentru şcoli şi/sau cadre didactice este posibil să 
introducă strategii de predare diferenţiată, de 
exemplu permiţând flexibilitatea orarului pentru 
module opţionale sau organizând elevi care 
provin din clase diferite în grupuri diferite cu 
scopul de a studia anumite discipline în timpul 
sau în afara lecţiilor obişnuite (ISCED 1-3).  

(–) 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

Pentru şcoli şi/sau cadre didactice şi/sau 
altor organisme să dezvolte măsuri 
extracurriculare încurajând elevii să ia parte 
la activităţi creative sau deschise sau 
oferindu-le predare specială (ISCED 1-3).  

Conform programului personal de 
dezvoltare, elevii supradotaţi participă la 
activităţi extracurriculare care le permit să-şi 
lărgească ariile speciale de care sunt 
interesaţi (ISCED 1-3).  

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri 
omogene 

Pentru şcoli şi/sau cadre didactice şi/sau 
altor organisme să dezvolte măsuri 
extracurriculare încurajând elevii să ia parte 
la activităţi creative sau deschise sau 
oferindu-le predare specială (ISCED 1-3).  

Participarea la activităţile pentru tinerii cu 
aptitudini potenţiale deosebite sunt 
organizate de Asociaţia Părinţilor Copiilor 
Capabili de Excelenţă, care este sprijinită de 
guvern. 

Promovarea 
accelerată 

Posibilitatea de a intra în ciclul primar mai 
repede decât este obligatoriu şi prin trecerea 
peste o clasă (ISCED 1). 
Examinările de la sfârşitul fiecărei etape 
principale din învăţământul secundar 
(ISCED 2 şi 3), administrate de o comisie a 
Comunităţii Franceze, pot fi promovate mai 
devreme decât în mod normal. 

Posibilitatea de a intra în ciclul primar mai 
repede decât este obligatoriu şi prin trecerea 
peste o clasă (ISCED 1). 
Examinările de la sfârşitul fiecărei etape 
principale din învăţământul secundar 
(ISCED 2 şi 3), administrate de o comisie a 
Comunităţii Germane, pot fi promovate mai 
devreme decât în mod normal. 

Altele 
(de ex. reţele de 
sprijin) 

Reţeaua inter-universitară de asistare şi 
îndrumare a tinerilor cu aptitudini potenţiale 
deosebite şi a celor din anturajul lor; 
alocarea resurselor pentru supervizarea 
corpului didactic şi a celor din sectorul 
medico-social; sporirea atenţiei pentru 
această problemă prin acţiuni şn cadrul 
şcolilor şi în afara lor. 

Înfiinţarea unui grup de lucru pe acest 
subiect se bazează pe un decret 
guvernamental din 2002. 
O echipă specială analizează toate cazurile 
de tinere persoane cu aptitudine potenţială 
deosebită pentru a le schiţa programe 
personale de pregătire (PDP) care sunt 
definitivate de inspectoratul şcolar. 

 

(–): Nu există formal măsuri specifice pentru aceştia. 
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 BE nl CZ 

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

Departamentul pentru Educaţie oferă 
sprijin proiectelor care urmăresc 
dezvoltarea metodelor şi materialelor 
educaţionale pentru şcolile care se 
ocupă de problematica elevilor cu CES, 
incluzând şi pe cei capabili de excelenţă.
Măsurile organizatorice corespunzătoare 
sunt luate de şcoli (ISCED 1şi 3).  

Lecţii suplimentare pentru anumite discipline de 
studiu. (ISCED 1 to 3).  
Este prevăzut curriculum extins şi aprofundat 
(ISCED 1 and 2).  
Diferenţiere internă a elevilor pentru anumite 
discipline (ISCED 1 şi 2). 

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri 
omogene 

(–) (–) 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
cu aptitudini 
diverse 

Iniţiative variate ale şcolilor cum ar fi 
predarea diferenţiată în grupuri mixte 
(program întreg sau parţial) (ISCED 1-3).

Proiecte sau sarcini de lucru specifice pentru 
elevii respectivi (ISCED 1şi 2). 
Planuri individuale de învăţare (ISCED 1-3). 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
omogene 

Iniţiative variate ale şcolilor cum ar fi 
predarea diferenţiată în grupuri separate 
de învăţare. (program întreg sau parţial) 
(ISCED 1-3). 

Elevii cu talente deosebite plasaţi în acelaşi grup 
(ISCED 1 to 3). 
Ore de curs speciale pentru copiii supradotaţi 
(ISCED 1 and 2). 
Konzervatoře(conservatoare),şcoli specializate 
pentru învăţământul artistic(ISCED 2 şi 3).  

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

(–) (–) 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri 
omogene 

(– Competiţii pentru elevii supradotaţi la diferite 
discipline de studiu, organizate de Ministerul 
Educaţiei (ISCED 1 to 3). 
Şcoli speciale pentru copiii cu aptitudini 
artistice(în timpul lor liber) (ISCED 1şi 2).  

Promovarea 
accelerată 

Se organizează promovarea accelerată 
(ISCED 1-3). 
  

Elevii cu aptitudini speciale se pot transfera la 
clasa următoare fără a urma cursurile anului 
precedent (ISCED 1-3). Situaţia apare în urma 
unei decizii a conducerii şcolii şi a unei examinări 
făcute de o comisie numită de director. 
Participare la lecţile pentru anuite discipline 
împreună cu elevii mai mari (ISCED 1 şi 2).  

Altele 
(de ex. reţele de 
sprijin) 

(–) Institutul de Consiliere Educaţională şi 
Psihologică oferă specializare în cadrul formării 
continue a cadrelor didactice. Există şi alte 
instituţii specializate, Societatea pentru Talent şi 
Excelenţă, Centrul de Sprijin al Talentelor 
Speciale, Centrul de Dezvoltare pentru Copiii 
Supradotaţi. 
Societatea privată de binefacere Gymnázium 
Buďánka sprijină copiii ale căror aptitudini 
depăşesc standardele obişnuite (ISCED 2 -3).  

(–): Nu există formal măsuri specifice pentru aceştia. 
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 DK DE EE 

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

(–) (–) (–) 

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri 
omogene 

Clase speciale de matematică 
pentru elevii supradotaţi 
(ISCED 2).  

(–) (–) 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
cu aptitudini 
diverse 

Predarea trebuie să fie 
diferenţiată în funcţie de 
trebuinţele elevilor cu cerinţe 
educaţionale speciale (ISCED 1 
şi 2). 

(–) Elevii cu cerinţe 
educaţionale speciale pot 
susţine un program 
individual de învăţare 
(ISCED 1-3). 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
omogene 

Şcoli particulare specializate 
pentru copiii supradotaţi 
(ISCED 1 and 2). 
Predare avansată pentru copiii 
cu aptitudini muzicale 
combinată cu predarea 
convenţională (ISCED 1-3). 
Pentru sportivii excepţionali 
există posibilitatea să parcurgă 
4 ani în şcoala secundară 
superioară (ISCED 3).  

Plan individual de învăţare 
pentru implicarea în anumite 
proiecte sau cursuri 
universitare, în funcţie de 
domeniile de interes ale 
elevilor foarte talentaţi 
(ISCED 3). 
Un număr limitat de şcoli 
specializate pentru copiii 
foarte talentaţi. 

Clase/şcoli specializate 
(ISCED 1-3); şcoli 
speciale pentru sport, 
muzică, balet şi limbi 
străine. 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

(–) (–) (–) 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri 
omogene 

Competiţii, în primul rând în 
cadrul ştiinţelor naturii (ISCED 
1-3). 
Programul Forskerspire pentru 
viitorii cercetători (ISCED 3).  

Implicarea tinerilor talentaţi la 
muzică sau sporturi în 
competiţii (ISCED 1-3). 
Participarea la competiţii a 
elevilor talentaţi(ISCED 2 şi3). 

Prevederi suplimentare, 
extracurriculare 
disponibile la Centrul 
pentru Dezvoltarea Celor 
Talentaţi sau Supradotaţi 
(ISCED 1-3).  

Promovarea 
accelerată 

Există posibilitatea de a trece 
“peste” clase (ISCED 1 şi 2). 

Intrarea mai devreme în 
învăţământul primar 
(ISCED 1). 
În învăţământul secundar 
elevii au posibilitatea de a 
trece “peste” clase sau să se 
înscrie în clase de nivel 
superior (ISCED 1 şi 2). 
Elevii pot de asemenea să ia 
parte la cursuri sau proiecte 
universitare. (ISCED 3).  

Posibilitatea de a trece 
“peste” clase la un nivel 
superior (ISCED 1-3); 
învăţământul secundar 
superior poate fi absolvit 
mai devreme după 
promovarea unei 
examinări naţionale. 

Altele 
(de ex. reţele de 
sprijin) 

„Tabăra Talent 05” este o 
iniţiativă a Ministerului Educaţiei 
de promovare a excelenţei în 
sistemul danez de învăţământ 
(ISCED 1-3). 

Fundaţii care oferă sprijin 
financiar pentru tinerii foarte 
talentaţi (ISCED 3). 

(–) 

(–): Nu există formal măsuri specifice pentru aceştia. 
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8 EL ES FR 

Activităţi variate 
şi mai avansate 
pentru grupuri 
cu aptitudini 
diverse 

(–) În funcţie de rezultatul 
evaluării, introducerea de 
strategii didactice pentru 
adordarea diferenţiată a 
curriculumului la orele de 
curs (ISCED 1- 3).  

(–) 

Activităţi variate 
şi mai avansate 
pentru grupuri 
omogene 

(–) (–) (–) 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
cu aptitudini 
diverse 

(–) Posibilitatea predării 
diferenţiate în cadrul orelor 
de curs, corespunzător 
nevoilor (ISCED 1-3). 

Existenţa claselor de diferite 
nivele (ISCED 1). 
Experimentarea unor 
programe pentru cerinţe 
educaţionale superioare în 
anumite şcoli secundare 
collèges (ISCED 2). 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
omogene 

Şcoli speciale de muzică şi 
artă interpretativă (ISCED 2 
şi 3). 
Ore de dezvoltare a 
aptitudinilor sportive 
(ISCED 2 şi 3). 

 Secţii sportive în collèges şi 
lycées (ISCED 2 şi 3) pentru 
elevii capabili şi motivaţi să-
şi continue pregătirea în 
ramura sportivă preferată şi 
să urmeze cursurile 
învăţământului obligatoriu. 
Există deasemenea clase cu 
orar special pentru muzică şi 
dans (ISCED 1-3) pentru 
elevii care arată talente 
deosebite în aceste arii. 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

(–) (–) (–) 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri 
omogene 

Numeroase competiţii 
naţionale şi regionale la 
disciplinele şcolare, cum 
sunt competiţiile la ştiinţe 
(ISCED 1-3).  

Implicarea copiilor 
supradotaţi în activităţi la 
nivel regional sau naţional 
sunt organizate de asociaţii 
naţionale, cum ar fi cursuri 
intensive, universităţi de 
vară, plasamente sau 
conferinţe (ISCED 1-3). 

(–) 

Promovarea 
accelerată 

(–) Există posibilitatea de a sări 
peste 3 ani şcolari la 
nivelurile ISCED 1 şi 2 şi 
peste un an la ISCED 3. 

Există posibilitatea de a 
reduce cu un an stagiul 
şcolar (ISCED 1).  

Altele 
(de ex. reţele de 
sprijin) 

(–) Prezenţa unei echipe 
specializate în psihologie 
educaţională, care dirijează 
evaluările, determină 
cerinţele elevilor şi stabileşte 
măsurile care trebuie luate 
(ISCED 1-3). 

Dezvoltarea strategiilor 
didactice pentru copiii 
precoce, de către Academia 
din Lyon, face parte dintr-o 
abordare mai largă a 
problematicii diversităţii în 
educaţie. 
Experimentele ad hoc din 
unele şcoli sunt încercări de 
a găsi căi specifice pentru 
consilierea copiilor precoce 
intelectual, care se confruntă 
cu dificultăţi. 

(–):Nu există formal măsuri specifice pentru aceştia. 
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 IE IT CY 

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

(–) (–) (–) 

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri 
omogene 

(–) (–) (–) 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
cu aptitudini 
diverse 

(–) Planuri de învăţare 
personalizate bazate pe 
organizare şi învăţământ 
flexibile cu predarea în 
laboratoare specializate pe 
clase, grupuri inter-clase, 
grupuri de acelaşi nivel, 
grupuri impuse sau la alegere 
(ISCED 1-3). 

Mediu de învăţare diferenţiat 
în cadrul şcolii (săli speciale, 
laboratoare pentru ştiinţe, limbi 
străine etc.) corespunzător 
cerinţelor elevilor(ISCED 1- 3).
Programe de lucru diferenţiate 
(ISCED 1 -3). 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
omogene 

Predare diferenţiată care 
are în vedere niveluri 
diferite de aptitudini 
(ISCED 1-3). 

(–) Şcoli de muzică şi grupuri 
sportive (ISCED 1-3). 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

(–) (–) (–) 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri 
omogene 

Centrul Irlandez pentru 
Tineri Talentaţi oferă 
cursuri de sâmbătă, 
cursuri de vară şi cursuri 
la distanţă (ISCED 1-3). 
Asociaţia Irlandeză 
pentru Copiii Supradotaţi 
organizează grupuri de 
dezvoltare personală şi 
tabere în timpul 
vacanţelor de Paşti. 
Competiţii ca „Tânărul 
Om de Ştiinţă”  

(–) Competiţii regionale şi 
naţionale la disciplinele 
academice cum sunt 
competiţiile la matematică sau 
ştiinţe (ISCED 1- 3). 

Promovarea 
accelerată 

(–) (–) (–) 

Altele 
(de ex. reţele de 
sprijin) 

Centrul Irlandez pentru 
Tineri Talentaţi oferă 
consiliere şi sprijin în 
învăţare şi furnizează 
informaţii şcolilor în care 
au fost identificaţi tineri 
talentaţi. 

(–) (–) 

(–): Nu există formal măsuri specifice pentru aceştia. 
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 LV LT LU 

Activităţi variate 
şi mai avansate 
pentru grupuri 
cu aptitudini 
diverse 

(–) (–) (–) 

Activităţi variate 
şi mai avansate 
pentru grupuri 
omogene 

Sarcini de lucru individuale 
sau de grup pentru copiii 
talentaţi (ISCED 1-3). 
Mşsuri ajustate pentru 
aptitudini artistice sau 
muzicale (ISCED 1-3). 

Muncă individuală cu cei 
talentaţi pentru competiţiile de 
arte/sportive de la nivel regional 
sau naţional, ca de ex. 
concursul Cântecul Cântecelor 
(ISCED 1-3). 
Olimpiade de biologie, chimie, 
istorie, TIC, limbi străine, 
matematică, fizică şi filozofie şi 
concursuri pentru scriere şi citire 
creativă (ISCED 2 şi 3). 

(–) 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
cu aptitudini 
diverse 

(–) În unele şcoli (ISCED 2 şi 
3),instructorii şi cadrele didactice 
sunt implicate în munca 
specifică cu elevii talentaţi 
elaborând pentru aceştia 
programe de pregătire 
individuale. 

(–) 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
omogene 

Gimnazii de nivel superior 
cu admitere pe baza 
rezultatelor din ciclul primar 
sau după clasificarea 
elevilor în competiţii 
(ISCED 3). 
Şcolile de specializare în 
arte sau muzică care oferă 
învăţământ individual 
(ISCED 1-3).  

Şcoli pentru învăţământ general 
care oferă mai multe cursuri 
intensive la disciplinele artistice 
(ISCED 2 şi 3). 
Şcoli specializate în arte 
interpretative sau vizuale 
(ISCED 2 şi 3). 

(–) 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

(–) (–) (–) 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri 
omogene 

Competiţii la disciplinele de 
predare (ISCED 1- 3). 
Tabere pentru noii oameni 
de ştiinţă şi grupuri de lucru 
pentru copiii supradotaţi 
(ISCED 3). 
Competiţii sportive sau 
artistice organizate de şcoli 
(ISCED 1-3). 

Festivaluri de cântece pentru 
elevi se ţin din 5 în 5 ani (ISCED 
1, 2 şi 3). 
Anual se ţin concursuri pentru 
tineri interpreţi de muzică 
(ISCED 1, 2 şi 3). 
Expediţii anuale pentru tinerii 
cercetători (ISCED 2 şi 3). 
Academia de primăvară pentru 
tinerii artişti (ISCED 2 şi 3). 
Olimpiade pentru tinerii fizicieni 
(ISCED 2 şi 3). 
Şcoala tinerilor arhitecţi (ISCED 
2 şi 3). 
Şcoala de fotografie (ISCED 2 şi 
3). 
Şcoala pentru tineri naturalişti 
(ISCED 2 şi 3). 

(–) 

Promovarea 
accelerată 

Trecere peste ani de studiu 
prin pregătire individuală la 
domiciliu (ISCED 1-3). 

Posibilitatea de a sări peste ani 
de studiu (ISCED 1-3). 

Elevii pot promova în cursul unui 
an şcolar din primul în al doilea 
an de studiu din învăţământul 
primar  

Altele 
(de ex. reţele de 
sprijin) 

(–) (–) (–) 

(–): Nu există formal măsuri specifice pentru aceştia. 
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 HU MT NL AT 

Activităţi variate 
şi mai avansate 
pentru grupuri 
cu aptitudini 
diverse 

Formula de dezvoltare 
constă în aprofundarea 
unor discipline din 
curriculum prin utilizarea 
unor metode de predare 
variate (ISCED 1-3). 

(–) –) Introducerea unor strategii de 
abordare diversificată a 
curriculumului la ore, în urma 
rezultatului unei evaluări 
(ISCED 1-3). 

Activităţi variate 
şi mai avansate 
pentru grupuri 
omogene 

Şcoli care oferă programe 
specializate pentru 
dezvoltarea unor abilităţi 
deosebite sau pentru 
aprofundarea cunoştinţelor 
din anumite domenii 
(ISCED 1-3). 
Formula de dezvoltare 
constă în aprofundarea 
unor discipline din 
curriculum prin utilizarea 
unor metode de predare 
variate (ISCED 1-3). 

(–) La iniţiativa şcolilor/părinţilor.  
Diferite organizaţii/instituţii 
consiliază şcolile cum să 
procedeze pentru adaptarea 
mediului educaţional obişnuit 
la nevoile individuale ale 
copiilor supradotaţi (ISCED 1-
3). 
Unele şcoli optează pentru 
clase speciale (ISCED 2 şi 3). 

Strategii de dezvoltare 
individuală sau colectivă în 
timpul sau în afara orelor de 
curs (ISCED 1-3). 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
cu aptitudini 
diverse 

Clase cu mai multe nivele 
(ISCED 1-3).  

(–) (–) Pregătire individuală 
diferenţiată în funcţie de 
interese utilizând o gamă 
largă de materiale mai 
detaliate şi predare în grupuri 
(ISCED 1-3). 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
omogene 

Şcoli specializate pentru 
dezvoltarea talentului 
artistic sau sportiv 
(ISCED 1-3). 

(–) La iniţiativa şcolilor/părinţilor. 
Diferite organizaţii/instituţii 
consiliază şcolile cum să 
procedeze pentru adaptarea 
mediului educaţional obişnuit la 
nevoile individuale ale copiilor 
supradotaţi (ISCED 1-3). 
Unele şcoli optează pentru 
clase speciale (ISCED 2 şi 3). 

Şcoli pilot şi gruparea copiilor 
supradotaţi pentru cursuri 
speciale în afara programului 
(mai ales în timpul vacanţelor) 
(ISCED 1-3). 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri cu 
aptitudini diverse 

(–) (–) (–) Şcoli de vară.  

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri 
omogene 

Fiecare şcoală 
organizează activităţi 
extracurriculare de 
dezvoltare a talentelor şi 
pentru aprofundarea 
cunoştinţelor din anumite 
domenii; activităţile includ 
participarea la competiţii, 
tabere de vară 
specializate, reţele de 
cercetare etc (ISCED 1-3). 

(–) Asociaţii şi organizaţii care 
oferă activităţi extracurriculare 
pentru elevii supradotaţi 
(teste, activităţi în week-end 
sau în vacanţe etc.)  
(ISCED 1-3). 

Competiţii şi olimpiade 
(ISCED 1-3). 

Promovarea 
accelerată 

Posibilitatea de a fi 
promovat la o anumită 
disciplină sau la toate 
disciplinele până la un 
nivel dat (ISCED 1-3). 

(–) Există posibilitatea de 
promovare accelerată pentru 
tinerii talentaţi (ISCED 1-3). 

Inscrierea mai devreme la 
ciclul primar (ISCED 1). 
Promovarea mai rapidă a 
claselor (ISCED 1-3). 
Admiterea mai devreme la 
universitate sau participarea 
la cursuri universitare 
(ISCED 3) 
Măsura de a participa la 
cursuri universitare se ia în 
urma unor necesităţi 
identificate la evaluare 
(ISCED 1-3).  
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Altele 
(de ex. reţele de 
sprijin) 

Reţea de formare continuă 
pentru cadrele didactice 
care furnizează informaţii, 
asistenţă şi consiliere în 
diverse domenii ale 
educaţiei şi în mod special 
pentru dezvoltarea 
talentelor (ISCED 1-3). 

(–) Centre de informare pentru 
elevii supradotaţi conduse de 
Institutul Naţional Olandez 
pentru Dezvoltare Curriculară 
(Stichting 
Leerplanontwikkeling) 
(ISCED 1) şi Centrul 
Protestant de Consiliere 
Educaţională (Christelijk 
Pedagogisch Studiecentrum) 
(ISCED 2 şi 3). 
Aceste centre oferă consiliere 
profesioniştilor din învăţământ. 
Este încurajată colaborarea 
dintre centre.  

Organisme regionale de 
coordonare a sprijinului 
pentru supradotaţi 
(Bundesländer-
Koordinationsstellen für 
Begabtenförderung) şi 
Österreichisches Zentrum für 
Begabtenförderung und 
Begabungsforschung (Centrul 
Austriac pentru Sprijinirea 
Supradotaţilor şi de Cercetare 
a Excelenţei)  
Landesschulräte cu asociaţiile 
sale şi cu asociaţii particulare 
(ex. ECHA-Austria). 

(–):Nu există formal măsuri specifice pentru aceştia.  
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 PL PT 

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

Abordare individuală a predării (ISCED 1-3). Un set de măsuri educaţionale pentru copiii 
supradotaţi care include îndrumare 
individuală la lecţii şi consiliere şcolară 
(ISCED 1 şi 2). 
Elevilor care demonstrează o aptitudine 
excepţională pentru sport şi sportivilor de 
performanţă (atletas de alta competição), li 
se asigură un statut special (ISCED 2 şi 3).  

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri 
omogene 

(–) (–) 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
cu aptitudini 
diverse 

Programul individual de studiu permite 
elevilor supradotaţi să participe la diferite 
nivele de pregătire (ISCED 1şi 3). 

Un set de măsuri educaţionale pentru copiii 
supradotaţi care include îndrumare 
individuală la lecţii şi consiliere şcolară 
(ISCED 1 şi 2). 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
omogene 

Gimnaziul Academic (ISCED 2 şi 3) în care 
admiterea se face cu criterii de selecţie 
(rezultatele din ciclul primar, teste 
psihologice, teste la matematică şi limbi 
străine) oferă un curriculum specializat. 
Şcoli specializate în domeniile sportiv şi 
artistic (ISCED 1- 3). 
Predare experimentală şi inovativă în şcolile 
normale. 

Şcoli specializate în domeniul artistic 
(ISCED 1 şi 2). 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

„Grupuri de Interese”, adică ore de curs 
extracurriculare oferite elevilor interesaţi 
(ISCED 1- 3). 

Activităţi muzicale şi sportive (ISCED 1 şi 2).

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri 
omogene 

Centrul de promovare a talentelor înfiinţat la 
liceul S.I. Witkiewicz din Varşovia oferă 
sprijin elevilor talentaţi (ISCED 1 şi 2). 
Competiţii pe discipline la nivel regional 
(ISCED 1 şi 2) şi naţional (Olimpiade) 
(ISCED 3). 

Cursuri de sâmbătă sau de vară în afara 
şcolilor (ISCED 1- 3). 
Competiţii naţionale la ştiinţe, îndemânare în 
utilizare computerului, ştiinţe umaniste 
organizate de şcoli în cooperare cu anumite 
asociaţii ştiinţifice. 

Promovarea 
accelerată 

Elevii cu rezultate remarcabile sau care 
progresează rapid pot fi mutaţi la un nivel 
superior (ISCED 1- 3). 

Primul nivel de învăţământ poate fi absolvit 
mai devreme prin promovarea examinărilor 
înainte de termenul uzual (ISCED 1). 
Trecând peste clase (ISCED 1 şi 2). 
Intrarea în ciclul primar de la vârsta de 5 ani 
(ISCED 1). 

Altele 
(de ex. reţele de 
sprijin) 

Universitatea Părinţilor, un centru de 
informare şi consiliere în problematica 
tinerilor talentaţi pentru părinţi şi specialişti 
în educaţie.  
Centrul Metodologic de Sprijin Educaţional şi 
Psihologic oferă asistenţă profesorilor şi 
elevilor talentaţi.  
O mare diversitate de burse pentru tinerii cu 
cele mai bune rezultate şi/sau care 
demonstrează realizări remarcabile la 
diferite discipline. 
Asociaţia Şcolilor de Creaţie, o reţea formată 
cu 64 de şcoli secundare superioare 
(ISCED 3) oferă sprijin elevilor supradotaţi. 

Asociaţiile particulare în care sunt implicaţi 
părinţi şi specialişti în educaţie au un rol 
important în diagnosticarea excelenţei şi în 
implementarea programelor de progres. 
Regiunea autonomă Madeira are un birou 
de coordonare pentru sprijinirea elevilor 
supradotaţi (Gabinete Coordenador de 
Apoio à Sobredotação). 

(–): Nu există formal măsuri specifice pentru aceştia. 
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 SI SK 

Activităţi variate 
şi mai avansate 
pentru grupuri 
cu aptitudini 
diverse 

Lecţii suplimentare la diferite discipline 
(ISCED 1 şi 2). 
Proiecte speciale (ISCED 3). 
Programe educţionale individualizate pentru 
elevi supradotaţi (INDEP). 

Posibilitatea de a studia conform unui plan 
de studiu individual. 

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri 
omogene 

Elevilor care demonstrează aptitudini 
remarcabile pentru activităţi de cercetare, 
sportive sau artistice li se acordă un statut 
special (ISCED 2 şi 3). 
Programe de dezvoltare personală se 
organizează de cluburi pentru elevi 
(ISCED 1-3).  

Înfiinţarea claselor de specializare pentru 
copiii supradotaţi. Pregătirea la aceste clase 
este mai variată şi solicitantă iar predarea se 
face grupând elevii în funcţie de nivelul lor la 
anumte discipline (ISCED 1 şi 2). 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
cu aptitudini 
diverse 

Diferenţiere internă (ISCED 1-3). 
Învăţare individuală (ISCED 1-3). 
Activităţi de cercetare (ISCED 2 şi 3). 

(–) 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
omogene 

Diferenţiere externă corespunzătoare 
intereselor elevilor (ISCED 2 şi 3). 
Sprijin psihologic şi educaţional în şcoală. 

Prezenţa a doi profesori de clasă în clasele 
de specializare din şcoli, la grupurile mai 
mici de elevi din fiecare clasă; elevii îşi 
realizează proiectele singuri sau în grupuri 
mici, în timpul activităţilor de dezvoltare a 
iniţiativei. Se utilizează noi modalităţi de 
evaluare sau autoevaluare (ISCED 1 şi 2).  

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

Festivalul muzicii (ISCED 1-3). 
Şcoala de muzică (în învăţământul public) 
(ISCED 1-3). 
Clase cu profil sportiv şi cursuri particulare la 
muzică şi teatru (ISCED 1-3). 

(–) 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri 
omogene 

Competiţii pentru testarea aptitudinilor şi 
cunoştinţelor la ştiinţe, arte şi sporturi (ISCED 2 
şi 3).  
Tabere şi cursuri de vară (ISCED 1-3). 
Consiliere psihologică şi educaţională 
(ISCED 1-3). 
Burse de stat şi cursuri finanţate de stat pentru 
copiii supradotaţi intelectual sau artistic (ISCED 
level 3). Există de asemenea burse din partea 
asociaţiilor profesionale particulare.  

Activităţi extracurriculare suplimentare sunt 
organizate pentru elevii care urmează 
cursurile în clase sau şcoli de specializare în 
domenii ca limbi străine, informatică, sporturi 
şi şah, alimentaţie publică (ISCED 1 şi 2). 

Promovarea 
accelerată 

Copiii capabili de excelenţă pot intra mai 
devreme la nivelul ISCED 1 sau 3. 
Trecerea peste ani de studiu (ISCED 1-3).  

Posibilitatea de a trece peste ani de studiu 
(ISCED 1 şi 2). 

Altele 
(de ex. reţele de 
sprijin) 

Institutul Naţional al Educaţiei (NEI) are un 
grup de lucru consultativ (Comisia pentru 
identificarea şi activitatea cu supradotaţii). 
Misiunea grupului este, pe de o parte, de a 
sprijini şi monitoriza implementarea în şcoli a 
concepţiei privind identificarea şi modul de 
lucru cu supradotaţii, iar pe de altă parte de a 
evalua rezultatele activităţilor şcolare.  
NEI organizează formarea continuă a cadrelor 
didactice, asistenţă şi consiliere pentru şcoli şi 
publică lucrări de specialitate de orientare în 
domeniu. 
Fiecare şcoală oferă de asemenea consiliere 
pentru elevi şi părinţi. 
Institutul pentru Instriumente de Psihodiagnoză 
organizează cursuri speciale pentru psihologi 
şcolari. 

(–) 

(–): Nu există formal măsuri specifice pentru aceştia. 
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 FI SE 

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

Posibilitatea de a alege programe de nivele 
diferite la anumite discipline, cum ar fi 
matematică sau limbi străine (ISCED 2 şi 3). 
Cursuri/Discipline opţionale (ISCED 3). 

–) 

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri 
omogene 

(–) (–) 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
cu aptitudini 
diverse 

Pregătirea unui elev poate fi extinsă 
individual dacă se consideră că el(ea) a 
atins în prealabil nivelul de cunoştinţe şi 
aptitudini corespunzător curriculumului 
învăţământului general (ISCED 1 şi 2). 
Toţi elevii din şcolile secundare de 
învăţământ general (ISCED 3) urmează un 
plan de pregătire individual (IEP). 

–) 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
omogene 

Existenţa şcolilor cu misiune educaţională 
specială (ISCED 2 şi 3). 

Şcoli cu o specializare în dans, muzică sau 
sporturi (ISCED 2 şi 3). 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

(–) (–) 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri 
omogene 

Competiţii naţionale (matematică, chimie, 
fizică, informatică, limba maternă, economie)
Cluburi pentru discipline scolastice (de ex. 
matematică) şi pentru arte interpretative, 
muzică, sporturi (ISCED 1-3). 
Universitatea de vară (ISCED 3). 

Olimpiade la matematică şi fizică (ISCED 3).

Promovarea 
accelerată 

Pentru copiii care au capacitatea de învăţare 
necesară este posibil să înceapă ciclul 
primar cu un an mai devreme (ISCED 1). 
Această capacitate este determinată în urma 
unor examinări psihologice şi, după caz, 
medicale. 
La nivelul ISCED 3, pregătirea include studii 
independente neobligatorii la clasele 
obişnuite. Unele şcoli secundare superioare 
cooperează cu universităţile şi,în acest fel, 
se pot urma cursurile universitare înainte de 
absolvirea nivelului ISCED 3. 

Posibilitatea de a trece peste ani de studiu 
(ISCED 1 şi 2). 
Elevii capabili de excelenţă de la nivelurile 
ISCED 2 sau 3 pot urma individual cursuri la 
nivelul 3 şi respectiv nivel universitar. 

Altele 
(de ex. reţele de 
sprijin) 

(–) (–) 

(–): Nu există formal măsuri specifice pentru aceştia. 
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 UK-ENG/WLS/NIR UK-SCT 

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

Există posibilitatea de lecţii mai variate şi 
includerea de noi discipline în curriculum 
(ISCED 1 şi 2). 

(–) 

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri 
omogene 

(–) (–) 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
cu aptitudini 
diverse 

Planuri individuale de învăţare (ISCED 3).  
Grupuri de acelaşi nivel formate în cadrul 
claselor (ISCED 1 şi 2). 
Testul World class: în toate clasele, test la 
matematică şi rezolvare de probleme, pentru 
identificarea şi stimularea elevilor 
supradotaţi şi talentaţi (ISCED 1şi 2). 

(–) 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
omogene 

Elevii cu aptitudini similare sunt grupaţi 
pentru învăţarea anumitor discipline în 
curriculumul linear (ISCED 2 şi 3). 
În unele zone (mai puţin în Ţara Galilor 
există încă şcoli elementare care selectează 
elevii în funcţie de aptitudini. 
Cei mai buni 10 % dintre elevi pot candida 
pentru Premiile Avansaţilor (ISCED 3). 

Revizuirea legislaţiei pentru a facilita accesul 
la pregătire diferenţiată şi lărgirea alegerii 
cursurilor. 
Existenţa Centrelor de Excelenţă pentru 
activităţi artistice şi sportive (ISCED 2 şi 3).  

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

(–) (–) 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri 
omogene 
 

Dezvoltare extracurriculară (ISCED 1 to 3). 
Şcoli de vară aşa cum sunt cele organizate de 
NAGTY (Academia Naţională pentru Tinerii 
Supradotaţi şi Talentaţi) (ISCED 2 şi 3).  
Clase de arte şi meserii (ISCED 1-3)  

Cursuri suplimentare în afara orelor de 
şcoală pentru încurajarea copiilor talentaţi în 
domeniul muzicii (ISCED 1-3). 

Promovarea 
accelerată 

Examinările sau evaluările obligatorii pot fi 
promovate mai devreme (ISCED 1-3). 
Elevii pot studia toate disciplinele, sau o 
parte dintre ele, ca parte a unui grup dintr-un 
an şcolar superior (ISCED 1-3). 

Noile reglementări oferă mai multă 
flexibilitate în organizarea curriculară,cum ar 
fi admiterea în clasele învăţământului 
secundar încă din etapa finală a ciclului 
anterior (ISCED 1-3).  

Altele 
(de ex. reţele de 
sprijin) 

În Anglia, NAGTY coordonează iniţiativele 
pentru tinerii supradotaţi şi talentaţi şi 
elaborează materiale de suport pentru 
profesioniştii din educaţie, părinţi şi tinerii 
respectivi. 
În Anglia, şcolile secundare specializate pot 
selecta 10 % din proprii elevi în funcţie de 
aptitudinea pentru tipul specializării. Toate 
şcolile specializate oferă un curriculum 
specific împreună cu cel naţional. 
Şcolile specializate sunt elementele cheie în 
direcţia acţiuni guvernamentale de a 
personaliza învăţământul în funcţie de 
nevoile,aptitudinile şi aspiraţiile fiecărui elev. 
În cele din urmă, toate şcolile secundare vor 
avea o specializare profesională. 

Reţeaua Scoţiană pentru elevii capabili de 
excelenţă, înfiinţată la mijlocul anilor 90, e 
un centru de consiliere şi sprijin pentru tineri 
supradotaţi şi familile lor, care acţionează ca 
un centru de resurse (ISCED 1 to 3). 
Reţeaua Athlete Support de sprijinire a 
talentelor sportive. 
Premiile Dewar Arts de sprijinire a talentelor 
artistice. 

(–): Nu există formal măsuri specifice pentru aceştia. 
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 IS LI NO 

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

Elevii din anii 9 şi 10 de învăţământ 
obligatoriu pot alege una sau mai multe 
discipline din curriculum care să fie 
aprofundate prin utilizarea unor metode 
didactice variate. Această abordare poate 
fi propusă pentru grupuri de elevi cu 
aptitudini diverse sau numai pentru elevii 
cu potenţial deosebit. 

La anumite discipline este posibil să se 
aleagă între două forme de predare dintre 
care una solicită elevului un efort mai 
mare relativ la viteza şi capacitatea 
gândirii abstracte necesare (ISCED 2). 
Înscrierea la cursuri opţionale. 

(–) 

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri 
omogene 

Elevii din anii 9 şi 10 de învăţământ 
obligatoriu pot alege una sau mai multe 
discipline din curriculum care să fie 
aprofundate prin utilizarea unor metode 
didactice variate. Această abordare poate 
fi propusă pentru grupuri de elevi cu 
aptitudini diverse sau numai pentru elevii 
cu potenţial deosebit. 

(–) (–) 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
cu aptitudini 
diverse 

Şcolile pot stabili predare diferenţiată 
care oferă elevilor pe de o parte 
oportunităţi individuale de progres în 
propriul lor ritm sau parcurgerea unui 
curriculum special iar pe de altă parte le 
permite să participe la activităţi de 
învăţare neincluse în curriculumul general 
cu scopul de a-şi dezvolta competenţele 
în domeni particulare (sport, arte, 
aptitudini de inovaţie, etc.) (ISCED 1-3). 

O varietate de metode diferenţiate şi 
proiecte de învăţare (ISCED 2 şi 3).  

(–) 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
omogene 

Deşi apare în învăţământul general, 
predarea diferenţiată poate fi adaptată de 
asemenea pentru grupurile speciale 
(ISCED 1-3). 

Şcoli specializate pentru elevii care 
doresc să devină sportivi de performanţă 
(ISCED 2). 

(–) 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

Există oportunităţi de predare în afara 
programului normal de şcoală, mai ales 
în activităţi artistice şi sportive. Şcolile 
evaluează des aptitudinile artistice sau 
sportive ale elevilor, ca parte a 
disciplinelor din anii 9 şi 10 ai 
învăţământului obligatoriu (ISCED 1-3). 

Participare la competiţii (ISCED 3). (–) 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri 
omogene 

Universităţi de vară organizate de 
Universitatea Islandei. Olimpiade la 
matematică şi fizică (ISCED 3). 

(–) (–) 

Promovarea 
accelerată 

Directorul şcolii poate decide mutarea 
elevului la un an de studiu superior, cu 
acordul părinţilor (ISCED 1-3). 
Elevii pot să încheie învăţământul 
secundar superior cu un an sau doi 
înainte, dacă promovează examinările 
naţionale din anul 10 al învăţământului 
obligatoriu (ISCED 3). 

Intrarea mai devreme în ciclul primar 
(ISCED 1). 
Trecerea peste clase (ISCED 1 şi 2). 

(–) 

Altele 
(de ex. reţele de 
sprijin) 

(–) (–) (–) 

(–): Nu există formal măsuri specifice pentru aceştia.
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 BG RO 

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

Desfăşurarea de activităţi de învăţare mai 
variată şi aprofundată în cadrul clasei pentru 
domeniul preferat de instrucţie (de ex.ştiinţe, 
arte sau sport) (ISCED 2 şi 3). 

Dezvoltarea cunoştinţelor şi aptitudinilor 
printr-o abordare aprofundată a disciplinelor 
şi utilizarea unor metode de predare special 
adaptate (ISCED 2 şi 3). 

Activităţi 
variate şi mai 
avansate pentru 
grupuri 
omogene 

Grupurile bazate pe interese sunt organizate 
pentru pregătire la alegere în cadrul 
curiculumului general (ISCED 2 şi 3). 

Ore suplimentare la chimie, fizică, 
matematică, astronomie şi TIC se predau la 
Centrele de Excelenţă pentru elevii capabili 
de performanţe deosebite (ISCED 2 şi 3). 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
cu aptitudini 
diverse 

(–) (–) 

Pregătire sau 
curriculum 
diferenţiat 
pentru grupuri 
omogene 

Pentru grupuri de elevi cu anumite talente se 
organizează activităţi de rezolvare de 
probleme, simulări,etc. în vederea exersării 
deprinderilor şi aptitudinilor (ISCED 1-3). 

Organizaţii neguvernamentale elaborează 
programe speciale de studiu (mai ales prin 
învăţământ la distanţă) în domeniile ştiinţific  
şi artistic (ISCED 2 şi 3). 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri cu 
aptitudini 
diverse 

Activităţile extracurriculare şi participarea la 
competiţii extracurriculare în diferite domenii 
(ISCED 1-3). 

(–) 

Adaptări non-
formale pentru 
grupuri 
omogene 

Participarea la activităţi în grupuri formate 
după interesele elevilor (ISCED 1-3). 

Ore suplimentare (în afara programului 
obişnuit de cursuri) pentru a preda elevilor 
mai mult, la nivelul lor de pregătire, în 
vederea participării acestora la competiţiile 
naţionale şi internaţionale pe discipline 
(ISCED 2 şi 3). 

Promovarea 
accelerată 

În conformitate cu Legea Educaţiei Publice, 
copiii cu evidente posibilităţi/talente pot urma 
procese educaţionale individuale sau 
independente (ISCED 1-3).  

Posibilitatea de a avea un program 
individual de studiu care acoperă într-un an 
şcolar activitatea care ar trebui normal 
încheiată în doi, mai ales pentru ISCED 2 şi 
3 (ISCED 1-3). 

Altele 
(de ex. reţele de 
sprijin) 

Participarea voluntară în şcoli la ore de curs 
a copiilor capabili de performanţe deosebite, 
în domenii ca ştiinţe, arte, sport, organizate 
de centre pentru elevi, ONG-uri şi fundaţii 
(ISCED 1-3).  

Existenţa a nouă Centre de Excelenţă 
pentru elevii capabili de performanţe 
deosebite, care oferă o gamă largă de 
servicii care includ identificarea tinerilor 
supradotaţi, pregătirea programelor 
personalizate şi sprijin educaţional/didactic 
pentru profesionişti, etc. (ISCED 2 şi 3). 

(–):Nu există formal măsuri specifice pentru aceştia. 
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