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LEGEA EDUCAŢIEI NAŢIONALE 
Art. 50  
 (1)Evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea 

profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale 

speciale se realizează de către centrele judeţene de resurse şi de asistenţă 

educaţională, denumite în continuare CJRAE, prin serviciile de evaluare şi 

de orientare şcolară şi profesională, pe baza unei metodologii elaborate de 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, acordându-se 

prioritate integrării în învăţământul de masă. CJRAE cuprind şi centrele 

logopedice interşcolare.  
 Stabilirea gradului de deficienţă al elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 

se realizează de către comisiile din cadrul CJRAE, în colaborare cu 

comisiile pentru protecţia copilului din cadrul direcţiilor generale judeţene 

de asistenţă socială şi protecţia copilului.  



ART.26 ordin 5574/2011 

 Toţi copiii/elevii care au fost orientaţi şcolar către serviciile 
educaţionale de sprijin beneficiază de suportul psihopedagogic 
al unui profesor itinerant şi de sprijin. 

 Copiii/Elevii/Tinerii cu CES, integraţi în unităţile de învăţământ 
de masă, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea 
alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a 
cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în cuantum 
egal cu cel asigurat copiilor aflaţi în sistemul de protecţie a 
copilului, precum şi de găzduire gratuită în internatele sau 
centrele de asistare pentru copiii cu CES din cadrul direcţiilor 
generale judeţene de asistenţă socială şi protecţia copilului. 

     (2) Drepturile prevăzute la alin. (1) vor fi asigurate din bugetele 
locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin 
unităţile de învăţământ la care sunt înscrişi copiii/elevii. 
 



Organizarea serviciilor educaţionale  

de sprijin (art. 4 / ordin 5574) 

 În vederea realizării atribuţiilor specifice în domeniul educaţiei 
integrate, CJRAE organizează următoarele activităţi şi servicii: 

 evaluează şi orientează şcolar şi profesional, în colaborare cu 
specialiştii din unităţile şcolare, toţi copiii/elevii cu CES; 

 emite certificatul de orientare şcolară şi profesională; 

identifică unităţile de învăţământ de masă de pe raza judeţului 
care asigură cele mai bune condiţii de dezvoltare 
psihoindividuală în funcţie de tipul şi gradul deficienţei; 

oferă consultanţă de specialitate tuturor unităţilor de 
învăţământ în vederea îndeplinirii condiţiilor optime pentru 
asigurarea serviciilor educaţionale de sprijin; 

 



Organizarea serviciilor educaţionale  de sprijin 

 oferă consultanţă de specialitate pentru părinţi şi elevi; 

 organizează echipe multidisciplinare pentru depistarea 
tuturor copiilor/elevilor cu CES şi pentru aplicarea planurilor 
de servicii individualizate; 

identifică, în colaborare cu specialiştii unităţilor şcolare, 
copii/elevi cu dificultăţi de învăţare, dezvoltare sau de 
adaptare şcolară care se găsesc la un moment dat în situaţie 
de eşec şcolar ori în risc de abandon şcolar şi organizează 
echipe multidisciplinare care să asigure servicii de educaţie 
remedială, consiliere psihopedagogică în funcţie de nevoile pe 
termen lung sau scurt ale acestora 



Specificul serviciilor educaţionale 
de sprijin 

   Integrarea şcolară a persoanelor cu CES se realizează în 
unităţi de învăţământ de masă; 

  Pentru integrarea eficientă a persoanelor cu CES este 
necesară crearea unor servicii de sprijin specializate în 
asistenţa psihopedagogică de care să beneficieze 
copiii/elevii/tinerii integraţi, precum şi a unor servicii de 
consultanţă pentru cadrele didactice din şcoala incluzivă, 
ceilalţi elevi, familie şi comunitate. 



TERMENi utilizaţi în integrarea copiilor cu ces 

 deficienţă - absenţa, pierderea sau alterarea unei 
structuri ori a unei funcţii (leziune anatomică, tulburare 
fiziologică sau psihologică) a individului, rezultând în 
urma unei maladii, unui accident ori a unei perturbări, 
care îl împiedică să participe normal la activitate în 
societate; 

 cerinţe educaţionale speciale (CES) - necesităţile 
educaţionale suplimentare, complementare obiectivelor 
generale ale educaţiei, adaptate particularităţilor 
individuale şi celor caracteristice unei anumite 
deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare 
ori de altă natură, precum şi o asistenţă complexă 
(medicală, socială, educaţională etc.); 

 



TERMENi utilizaţi în integrarea copiilor cu ces 

  integrare (şcolară) - procesul de adaptare a persoanei cu 
CES la normele şi cerinţele şcolii pe care o urmează, de 
stabilire a unor relaţii afective pozitive cu membrii 
grupului şcolar (grupă/clasă) şi de desfăşurare cu succes a 
activităţilor şcolare; 

  incluziune (şcolară) - procesul permanent de 
îmbunătăţire a serviciilor oferite de unităţile de 
învăţământ pentru a cuprinde în procesul de educaţie toţi 
membrii comunităţii, indiferent de caracteristicile, 
dezavantajele sau dificultăţile acestora; 



TERMENi utilizaţi în integrarea copiilor cu ces 

 adaptare curriculară - corelarea conţinuturilor 
componentelor curriculumului naţional cu posibilităţile 
elevului cu CES, din perspectiva finalităţilor procesului de 
adaptare şi de integrare şcolară şi socială a acestuia; 

 



Conceptul de integrare  
 Integrarea presupune egalitatea de participare sociala si 

egalitatea de sanse in realizarea accesului la educatie. 
Printre valorile actuale si de perspectiva ale integrarii 
societatii democratice din lume le considera dominante 
pe urmatoarele: 

 acceptarea tuturor diferentelor; 

 respectul diversitatii; 

 solidaritatea umana si mai ales cu persoane diferite ; 

 lupta impotriva excluderii si marginalizarii; 

 lupta impotriva inegalitatii sociale. 

 



Conceptul de integrare  
 Integrarea este un proces complex care presupune : 
 - a educa acei copii cu cerinte speciale in scoli obisnuite alaturi de ceilalti 

copii normali; 
 - a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educationala, 

consiliere scolara, asistenta medicala si sociala) in scoala respectiva; 
 - a acorda sprijin personalului didactic a1 managerilor scolii in procesul de 

proiectare si aplicare a programelor de integrare ; a permite accesul efectiv 
al copiilor cu cerinte speciale la programul si resursele scolii obisnuite (sali 
de clasa, cabinete, laboratoare, biblioteca, terenuri de sport etc.); 

 - a incuraja relatiile de prietenie si comunicarea intre toti copii din 
clasa/scoala; 

 - a educa si ajuta toti copiii pentru intelegerea si acceptarea diferentelor 
dintre ei;  

 - a tine cont de problemele si opiniile parintilor, incurajandu-i sa se implice 
in viata scolii; 

 - a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu CES;  
 - a accepta schimbari radicale in organizarea si dezvoltarea activitatilor 

instructiv-educative din scoala. 
 



Forme ale integrării 
 a) integrarea fizica - permite persoanelor cu cerinte speciale satisfacerea 

nevoilor de baza ale existentei lor, adica asigurarea unui spatiu de locuit in 
zone rezidentiale, organizarea claselor si grupelor in scoli obisnuite, 
profesionalizarea in domenii diverse, locuri de munca (in sistem protejat); 

 b) integrarea functionala - are in vedere posibilitatea accesului 
persoanelor cu cerinte speciale la utilizarea tuturor facilitatilor si serviciilor 
oferite de mediul social/ comunitate pentru asigurarea unui minimum de 
confort (de exemplu: folosirea mijloacelor de transport in comun, facilitati 
privind accesul stradal sau in diferite institutii publice ); 

 c) integrarea sociala - se refera la ansamblul relatiilor sociale stabilite intre 
persoanele cu cerinte speciale si ceilalti membri ai comunitatii (vecini, 
colegi de serviciu, oameni de pe strada, functionari publici); aceste relatii 
sunt influentate de atitudinile de respect si stima si de ansamblul 
manierelor de interactiune dintre oamenii normali si cei cu cerinte speciale 
; 

 



Forme ale integrării 
 d) integrarea personala - este legata de dezvoltarea relatiilor de 

interactiune cu persoane semnificative, in diverse perioade ale 
vietii; aici sunt incluse diverse categorii de relatii, in functie de 
varsta subiectului - pentru un copii, relatiile cu parintii, rudele, 
prietenii; pentru un adult, relatiile cu sotul/sotia, prietenii, copiii, 
rudele (altfel spus, integrarea eficienta impune anumite conditii, si 
anume, pentru un copii, existenta unor relatii cat mai apropiate cu 
familia, iar pentru un adult, asigurarea unei existente demne, cu 
relatii diverse in cadrul grupurilor sociale din comunitate); 

 e) integrarea in societate - se refera la asigurarea de drepturi egale 
si respectarea autodeterminarii persoanei cu cerinte speciale ; 

 f) integrarea organizationala - se refera la structurile 
organizationale care sprijina integrarea; este necesar ca serviciile 
publice sa fie organizate in asa fel incat sa raspunda nevoilor tuturor 
indivizilor din societate. 
 



Competentele  profesorului din scoala 
integrativa sunt: 

 Să fie capabil sa remarce punctele forte si interesele fiecărui copil 
şi să le utilizeze pentru motivarea interioară in procesul de 
educatie. 

 Să stie să stabilească obiective ambiţioase dar diferenţiate, 
adecvate elevului respectiv, ceea ce impune evaluare diferenţiată. 

 Să formuleze aşteptări adecvate pentru FIECARE elev, oricare ar 
fi capacităţile acestuia. Această abilitate a cadrului didactic 
permite tuturor elevilor să devină membri ai clasei şi ai şcolii. 

 Să stie sa utilizeze un stil de predare bazat mai mult pe activităţi 
decât pe intervenţia de la catedră. 

 Să stie sa ofere zilnic condiţii pentru ca fiecare elev sa aiba un 
succes 

 



Competentele  profesorului din 
scoala integrativa sunt: 

 Să realizeze că răspunde de fiecare copil din clasă.  

 Să cunoască diferite strategii de instruire şi să ştie să le 
folosească eficient.  

 Să lucreze în echipă cu părinţii şi cu alti profesionisti care 
se ocupa de copil 

 Să perceapă lucrul cu fiecare membru al clasei ca pe o 
oportunitate de perfecţionare profesională şi nu ca 
problemă pe care el sau alţii o au de rezolvat. 

 Să fie flexibil şi să demonstreze un grad ridicat de 
toleranţă.  

 



Strategiile integrarii: 
 Strategii individuale. Aceasta categorie priveste mai 

mult posibilitatile pe care individul, luat ca entitate, 
le utilizeaza sa se integreze. Orice sistem educational 
trebuie sa aiba in vedere sa inzestreze individul cu o 
gama de strategii individuale pe care acesta sa le 
poata folosi in imprejurarile diferite ale vietii sale. 
Toate abilitatile, incepand cu abilitatile intelectuale si 
terminand cu abilitatile sociale comportamentale, 
fac parte din strategiile individuale. Este important 
ca aceste strategii individuale nu constituie 
mecanismele de eludare, ci forma de fluenta si 
creativitate cu care individul este inarmat. 
 



Strategiile integrarii: 
  Strategii colective. Aceasta strategie incepe de la 

microgrupul familial, microgrupul de strada, strategiile 
socioprofesionale, deci scolare si culturale. Fiecare dintre 
aceste subcategorii cunosc o mare varietate de indicatori care 
sa le defineasca  si o psihologie a integrarii ar trebui sa 
stabileasca intai acesti indicatori individuali si colectivi care sa 
permita un antrenament, o dezvoltare, o educare a lor in 
cadrul personalitatii umane. 

 Strategii totale. Societatea cunoaste si ea o gama variata de 
strategii prin care faciliteaza integrarea individului in 
societate si a valorilor in constiinta individului. Gandirea 
social-culturala, modelul personalitatii, sistemul de circulaţie 
a valorilor, institutiile sociale etc. sunt tot atatea strategii care 
deservesc procesul de integrare. 
 



TIPURI DE DEFICIENŢE: 
 Copii cu retard mintal 

 Copii cu deficienţe senzoriale 

 Copii cu tulburări de limbaj 

 Copii cu tulburăride comportament 

 Copii cu deficienţe de învăţare 

 Copii cu autism 

 Copii cu ADHD 

 Copii cu HIV/SIDA 

 Copii orfani 

 Copii instituţionalizaţi 

 



CARACTERISTICI ALE 
PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

 Obosesc repede. 

 Se orientează cu greu în spaţiu. 

 Se observă o dificultate în mişcare (poate prinde mingea, alt 
obiect, dar o face cu mişcări greoaie, necoordonate). 

 Manifestă toleranţă scăzută pentru frustare. 

 Le este frică sa încerce activităţi noi. 

  Plâng repede. 

 Utilizează ineficient instrumentele. 

  Au probleme de coordonare şi echilibru. 

 Îndeplinesc cu dificultate sarcinile cerute. 

  Încep cu greu o activitate. 

 Este distras uşor de factorii de mediu 



CARACTERISTICI ALE 
PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI 

 Înţelege greu instrucţiunile orale. 

 Îi lipsesc abilităţile sociale. 

  Vorbeşte într-un limbaj greu de înţeles 

 Întâlneşte greutăţi în gândire, abstractizare, generalizare. 
Se concentrează mai bine la imagine decât la cuvânt. 

 Reacţie scăzută. 

 Imprecizia mişcărilor. 

 Dezechilibru emoţional, control limitat al stărilor affective: 
râs, plans exagerat, neadecvat. 

 Crize de furie sau pasivitate. 

  Iritabilitate sau inhibiţie. 



Recomandări generale: 
 Reducerea numărului de obiecte care sustrag uşor 

atenţia. 

 Completarea explicaţiilor verbale cu imagini, şi obiecte 
concrete, captivante. 

 Utilizarea în explicaţii a cuvintelor simple şi asigurarea 
(verificarea) nivelului de înţelegere a sarcinii ce urmează 
a fi realizată. 

 Aplicarea unor activităţi potrivite etapei de dezvoltare a 
copilului, pentru ca el să se poată încadra. 

 Încadrarea copilului în alte activităţi atunci când sarcinile 
se complică. 



Recomandări generale: 
 Împărţirea sarcinii în etape mai mici de învăţare. 

 Aprecierea şi încurajarea chiar şi celor mai mici succese 

ale copilului, încurajarea răspunsurilor prin 1-2 cuvinte. 

 Organizarea comunicărilor în cerc şi oferirea posibilităţii 

de exprimare şi copiilor cu dificultăţi de limbaj (cl.p) 

  Ignorarea comportamentului nedorit al copilului, atunci 

când încearcă intenţionat să atragă atenţia. 

  Acordarea atenţiei şi laudărea copilului când 

comportamentul său este acceptabil 

 Îndeplinirea doar a unor etape din tema de acasă 



Recomandări generale: 
 Structurarea unei sarcini mai mari în sarcini de lucru mai 

mici. 

 Revenirea repetată la temele predate, oral sau în scris, 
pentru consolidarea celor învăţate. 

 Introducerea unui element nou, captivant în activitatea cu 
copilul, pentru a-i ajuta să se concentreze pentru o 

perioadă mai lungă de timp. 

  Informarea copilului despre consecinţele 

comportamentului neadecvat. 
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