


CES- concept relativ nou care presupune o viziune nouă ce  

implică în primul rând ideea de toleranţă pentru toate categoriile. 

 

COPIII CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE (CES) 

 

sunt copii ale căror nevoi (cerinţe) speciale sunt educaţionale şi  

derivă, în principal, din deficienţe mintale, fizice, senzoriale, de  

limbaj, socio-afective şi de comportamentoriasociate, indiferent 

de severitatea acestora. Lor li se adaugă şi unii copii ocrotiţi în  

instituţii rezidenţiale, copii/elevi din învăţământul obişnuit care 

prezintă tulburări/dificultăţi de învăţare şi/sau adaptare şcolară. 

 

. 



Tipologia categoriilor de CES include:  

•tulburări emoţionale şi de comportament; 

•deficienţă/întârziere mintală; 

•deficienţe fizice/motorii; 

•deficienţe vizuale; 

•deficienţe auditive; 

•tulburări de limbaj; 

•tulburări/dificultăţi/dizabilităţi de învăţare.  

 

Fără abordarea adecvată a acestor cerinţe speciale nu se 

poate vorbi în mod real de egalizareaşanselor/premiselor 

de acces, participare şi integrare şcolară şi socială. 



 Acest elev are o anume 

dificultate in a invata sa scrie corect, sa 

citeasca sau sa utilizeze numerele sau 

conceptele. In ciuda interventiilor 

corespunzatoare, ei ating performante 

sub cele asteptate la marea majoritatea 

ariilor curriculare. 

 Poate prezenta o incetineala in 

gandire si vorbire, dificultati de 

concentrare si un respect de sine scazut. 



Acest elev prezinta dificultati in 

achizitia citirii, scrierii si 

ortografierii si se poate manifesta 

prin: inversarea numerelor (de la 

telefon, de la o ecuatie etc.), 

inversarea literelor intr-un 

cuvant, confundarea datelor, 

confuzie intre dreapta si stanga 

etc. 

 



 Acest elev prezinta dificultati 

de a intelege si rezolva sarcini 

matematice: isi formeaza greu 

conceptul de numar, memoreaza 

greu simbolurile matematice (+-:x), 

intelege si memoreaza foarte greu 

formule de calcul sau algoritmi de 

rezolvare etc. 



 Acest elev prezinta o serie de dificultati in 

comunicare, relaţii sociale şi imaginaţie: 

- afişeaza o rezervă şi indiferenţă profundă faţă de 

alte persoane, o acceptare pasivă a contactului 

social sau o manieră de a interacţiona nepotrivit de 

pompoasă şi formală. 

- poate să nu vorbească sau comunice deloc (prin 

limbaj /acţiune) sau să înţeleagă cuvinte dar să nu 

fie capabil să înţeleagă regulile unei conversaţiei 

normale sau nuanţele de sens. 

-nu e capabil să joace roluri (preferând să înşiruie 

sau să ordoneze obiecte), însă poate manifesta un 

interes bizar şi obsesiv faţă de anumite activitati. 



 Acest elev prezintă multe din caracteristicile autismului, dar atenuate:  

- limbajul e formal, limitat la aceleaşi expresii, fara a sesiza nuantele / aluziile 

-iniţiaza greu o conversaţie, neascultand pe celalalt, continuând să vorbească 

doar despre ce ii place lui şi îndreptând greşelile ivite în conversaţie  

-relationeaza foarte greu cu alţii, care îl vad “ciudat” şi “stângaci” în efortul lui 

de a-şi face prieteni.  

-ii este dificil să manifeste sau să recunoască sentimentele (atât pe cele proprii 

cât şi pe ale altora) şi să înţeleagă expresiile faciale, contactul vizual şi alte 

forme de comunicare non-verbală.  

-are o gamă restrânsă de interese, uneori numai unul, ce devine o obsesie;el 

preferă informaţiile în locul ficţiunii, şi poate fi foarte bun cunoscător al unui 

subiect anume, dar are dificultăţi în a inventa poveşti.  

-se bazează foarte mult pe rutină; intâmplările neaşteptate ii pot provoca o 

mare anxietate.  

-e stângaci, atât în privinţa mişcărilor ample, cât şi în cea a mişcărilor limitate, 

de genul scrisului. 



 Acest elev are un limbaj ce nu e 
dezvoltat la nivelul varstei sale cronologice:   

-intelege greu sensul cuvintelor si 

propozitiilor (nu vede diferenta dintre o 

gluma, o afirmatie, o cerinta sau o intrebare) 

-vorbeste gresit gramatical (cu propozitii 

rudimentare carora le lipsesc uneori 

predicatul sau subiectul) 

-ii e greu sa povesteasca o intamplare 

-deviaza de la subiect 

- in relatii pune mai mult accent pe 

comunicarea non-verbala 



 Acest elev poate prezenta 

unul sau mai multe comportamente 

negative : 

-Perturbarea activităţilor 

-Agresivitate fizică şi verbală  faţă  

 de oameni şi animale 

-Distrugere de bunuri personale 

-Înşelăciune şi furturi 

-Încălcarea  frecventă a regulilor 

-Dificultăţi în menţinerea şi  

 stabilirea relaţiilor interpersonale 

-Stabilirea de relaţii/prietenii  ieşite  

 din comun(ciudate) 

-Lipsă de control 

-Opoziţie/refuzul repetat 

 



 Acest elev e mereu agitat, in miscare 

(adesea mişcă mâinile şi picioarele, se bâţâie în 

bancă, pleaca din bănca, aleargă,de multe ori are 

alte ocupaţii in ora decat sarcinile şcolare). 

 El are tendinţa de a întrerupe vorbirea 

cuiva şi de a vorbi fără a fi întrebat (strigă, nu 

are răbdare, răspunde înainte ca profesorul să  

termine de pus întrebarea). 

  El are dificultăţi de concentrare a atenţiei 

si de aceea îşi pierde des obiecte personale, uită 

să-şi facă temele sau alte activităţi zilnice sau 

trece nemotivat de la o activitate la alta. 

 Se integrează greu şi nu respectă regulile; 

nu poate lucra în echipă şi nu e acceptat de grup. 



 Acest elev e într-o permanentă stare de 
incordare, de nervozitate. El nu recunoaste 
autoritatea adultilor si de multe ori devine lider 
negativ.  
 Agresivitatea lui se manifestă fizic şi verbal 
atât în formă activă cât şi pasivă :  
    loveste si ameninta colegii, calomniaza, refuza sa  
realizeze o sarcină sau sa dea curs unei rugăminţi,    
   iniţiază sau produce conflicte, ajungand la    
   violenta fizica (posibil să aibă un istoric în acte de 
cruzime faţă de oameni şi animale) 
 El se integrează greu în grup şi nu respectă 
regulile;nu poate lucra în echipă şi nu e acceptat de 
grup. 
 Unii elevi au potenţial intelectual ridicat, dar 
nu reuşesc să-l pună în valoare . 



 Acest elev are frecvente stari de panică, 

teama, ce ii produc fie blocaje acţionale sau 

verbale, fie o agitaţie excesivă. 

 El relaţioneaza greu cu ceilalţi (profesori, 

colegi) si are tendinţa de a se izola de lume 

 Are un comportament rutinier, fiindu-i 

teama de schimbare şi noutate. 

 Prezinta dificultăţi de învăţare datorate 

dificultatii de concentrare a atentiei sau de 

memorare (pe un fond emotional exagerat cu 

tendinte de evaluare negativa a situatiilor). 

 



Reguli pentru profesori care  

au la clasă copii cu CES 

1. Includerea tuturor copiilor 
2. Comunicarea 
3. Organizarea clasei 
4.Planificarea lecţiilor 
5. Planuri individuale 
6. Acordarea de sprijin individual 
7. Utilizarea de mijloace suplimentare de sprijin 
8. Managementul (controlul) comportamentului 
9. Munca în echipă  
 


