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Forme de şcolarizare a copiilor/elevilor cu CES 

 Învăţământul special şi special integrat reprezintă forme de instruire şcolară 

diferenţiate, adaptate şi de asistenţă educaţională, socială şi medicală complexă, 

destinate persoanelor cu CES; 

 Învăţământul pentru persoanele cu CES care se desfăşoară în unităţile de învăţământ 

special se numeşte învăţământ special. 

Învăţământul special se organizează, după caz, în unităţi de învăţământ special şi în unităţi de 

învăţământ de masă. Învăţământul special integrat se poate organiza în clase speciale şi 

individual sau în grupe integrate în clase de masă 

 

Dificultăţile de învăţare sunt un termen  generic ce se referă la un grup de tulburări ce se 

exprimă prin dificultăţi semnificative în achiziţionarea şi utilizarea receptării şi înţelegerii 

limbajului, a vorbirii, scrierii, citirii (literizării, silabisirii), a raţionamentului şi abilităţilor 

matematice, ca şi unor abilităţi sociale. Aceste tulburări sunt intrinseci individului şi se 

presupune că sunt datorate unor disfuncţii minimale ale Sistemului nervos central” 

INTEGRAREA 

Copiilor/elevilor 

cu CES 

se realizează: 

prin clase şi grupe speciale - pentru copii şi elevi cu 

dizabilităşi - din unităţi şcolare speciale sau din şcoli de 

masă; 

prin şcoli de masă, individual, cu sau fără servicii 

educaţionale de sprijin 

prin grupe sau clase din unităţi sanitare în care sunt 

internaţi copiii, elevii şi tinerii cu boli cronice sau cu boli 

care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 

săptămâni 

 
la domiciliu (şcolarizare itinerantă), pe o perioadă 

determinată 

prin alte structuri şcolare ( de ex. unităţi de reeducare din 

sistemul penitenciar, pentru elevii cu boli cronice, tulburări 

neurologice sau cu boli care necesită perioade de spitalizare 

mai mari de 4 săptămâni. 

) 
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Etape Mod de desfasurare 

Completarea fişei psihopedagogice a 

elevului  

 Fişa psihopedagogica a  elevului, care s-a adresat din proprie 

iniţiativă cabinetului de asistenţă psihopedagogică/ la 

recomandarea directorului unităţii şcolare, a profesorilor clasei, a 

prof. diriginte/ sau la solicitarea familiei/ părinţilor se completeaza 

conform tipizatului realizat de CJRAE 

Obţinerea consimţământului informat al 

părintelui elevului pentru consilierea 

individuală 

Se incheie un Acord de colaborare părinţi, elaborat de CJRAE; în 

situaţia în care părinţii nu colaborează, se procedează la includerea 

elevului într-un program de consiliere în grup/ se lucrează cu 

elevul la clasă. 

Colaborarea cu profesorul diriginte, 

profesorii clasei, medicul scolii si parintii 

elevului. 

Se incheie un Acord de colaborare pentru profesorul diriginte, 

elaborat de CJRAE,  profesorii clasei, medicul şcolii, părinţii, 

pentru a obţine informaţii suplimentare, necesare pentru 

conceptualizarea cazului.  

Identificarea etapei  în care se găseste 

elevul care înregistrează dificultati de 

invatare.  

Se analizează factorii cauzali privind dificultatea de invatare.  

Testarea capacităţilor psihice ale elevului 

cu dificultate de invatare. 

Testarea capacităţilor psihice ale elevului cu dificultate de invatare 

, în condiţiile legii; în cazul în care este depăşită competenţa 

consilierului şcolar în utilizarea testelor psihometrice/atunci când 

sunt depăşite competenţele de consiliere şi asistenţă 

psihopedagogică ale consilierului şcolar, acesta recomandă 

familiei/ părinţilor elevului consultarea altor specialişti care 

colaboreaza cu CJRAE. 

Stabilirea profilului cauzal al dificultatiilor 

de invatare înregistrat de elev. 

 

Stabilirea modului cum interacţioneaza cauzele şi efectele 

(cauzele devin efecte, iar efectele devin cauze); 

 

Formularea concluziilor  Comunicarea concluziilor finale părinţilor, profesorilor (cu 

acordul părinţilor) şi  recomandările corespunzătoare. 

Realizarea programului de consiliere 

privind dificultatea de invatare. 

 Monitorizarea progreselor elevului. 

 Coordonarea activitatii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică 

a elevului care înregistrează dificultati de invatare. 
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Obs. În unitățile școlare unde nu există cabinet de asistență psihopedagogică, 

învățătorul/profesorul/directorul vor consilia părinții și le vor recomanda să meargă cu copilul la 

o evaluare medicală de specialitate. După obținerea documentelor medicale, părintele se 

adresează Serviciului de Orientare Școlară și Profesională din cadrul C.J.R.A.E în vederea 

obținerii Certificatului de Orientare Școlară și Profesională. 

Evaluarea copiilor cu CES 

 

 

Informaţii/sesizări de la: 

- medici pediatri,  

- medici de familie,  

- psihologi,  

- specialiști din DGASPC  

- cadre didactice etc. 

CJRAE 

 

 

 

Echipe 

multidiciplinare 
Evaluare – Comisie de 

evaluare complexa din 

învățământul special 

Orientarea şcolară în 

funcţie de tipul şi 

gradul deficienţei 

Învăţământ de masă 

Învăţământ special 

Şcolarizarea la domiciliu,  

Grupe /clase în spitale 

 

Alternative educaţionale 

Servicii de 

sprijin  -

sprijin 

psihopeda-

gogic SAU 

curriculum 

adaptat 
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 Diagnosticarea copiilor, elevilor şi tinerilor cu CES se face în baza prevederilor art. 50 

alin. din Legea nr. 1/2011 (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, (…) 

prin Serviciile de Evaluare şi de Orientare Școlară şi Profesională (…) acordându-se 

prioritate integrării în învăţământul de masă.)  

 Toţi copiii/elevii evaluaţi şi identificaţi cu CES sau cu risc în dezvoltarea competenţelor 

personale vor fi orientaţi şcolar de către comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE.  

 Orientarea şcolară se face în funcţie de tipul şi gradul deficienţei, către unităţi de 

învăţământ de masă sau speciale.  

 În situaţia în care copilul este orientat şcolar spre unităţile de învăţământ de masă, acesta 

va beneficia şi de serviciile educaţionale de sprijin.  
 

 

 

. 

Potrivit LEN 1/2011: 

Art. 50. Diagnosticarea copiilor, elevilor şi tinerilor cu CES se face în baza prevederilor 

art. 50 alin. din Legea nr. 1/2011 (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, (…) prin 

Serviciile de Evaluare şi de Orientare Școlară şi Profesională (…) acordându-se prioritate 

integrării în învăţământul de masă.)  

Art. 51. — (1) Copiii, elevii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, integrați în 

învățământul de masă, beneficiază de suport educațional prin cadre didactice de sprijin și 

itinerante, de la caz la caz. Organizarea serviciilor de sprijin educațional se face de către 

CJRAE/CMBRAE și se reglementează prin 

metodologii specifice elaborate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. 

(2) Copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special 

sau de masă, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază de asistență 

socială constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a 

cazarmamentului, a îmbrăcămintei și a încălțămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați 

în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate sau centrele de 

asistare pentru copiii cu cerințe educaționale speciale din cadrul direcțiilor generale județene/a 

municipiului București de asistență social și protecția copilului. 

 

Alte documente care fac referire la drepturile elevilor cu CES: 

- Ordinul 5574/7.X.2011; 

- Ordinul 5573/7.X.2011, art.54 (3); 

- HG nr. 421/16 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- HG nr. 1128 din 18 septembrie 2007; 

- Legea nr. 326 din 8 iulie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare. 


