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DEFINIREA  C.E.S.
Cerinţele educative speciale desemnează 
acele cerinţe / nevoi specifice faţă de 
educaţie care sunt atât suplimentare, cât 
şi complementare obiectivelor generale ale 
educaţiei oricărei persoane.



● Actualmente noţiunea de „Cerinţe 
educative speciale” este interpretată ca 
unitate în dezvoltarea copilului: 

● în ritmul de dezvoltare; 
● în stilul unic de adaptare, de învăţare; 
● în nivelul individual de dezvoltare fizică 
şi psihică cu caracteristici biologice, 
fizice, psihice şi sociale specifice 



● Educatia speciala are in vedere un anumit tip de 
educatie adaptata si destinata copiilor care nu 
reusesc sa atinga in cadrul inv obisnuit nivele 
educative si sociale corespunzatoare varstei. 
Acest concept a fost inclus în terminologia UNESCO 
în anii ’90 ca o consecinţă a orientării accentuate a 
educaţiei speciale spre copil şi comunitate. 

● Expresia desemnează acele cerinţe sau nevoi specifice 
faţă de educaţie, derivate sau nu dintr-o deficienţă, 
care sunt suplimentare dar şi complementare 
obiectivelor generale ale educaţiei pentru un copil . 

● Fără abordarea adecvată a acestor cerinţe speciale 
nu se poate vorbi în mod real de egalizarea şanselor, 
de participare şi integrare şcolară şi socială.



TIPOLOGII C.E.S.-CARACTERISTICI
● Sindromul Asperger este considerat o formă de autism care 

afectează elevii în moduri diferite de la un caz la altul. 
Dificultăţile cu care se poate confrunta un astfel de elev se 
pot raporta la: 

● comunicarea socială - limbajul folosit e formal, limitat, 
redundant, interpretează ceea ce i se spune literal, fapt ce 
creează probleme, pentru că elevul nu înţelege ceea ce i s-a 
spus, întâmpinând dificultăţi în a iniţia o conversaţie, 
continuând să vorbească şi îndreptând greşelile ivite în 
discuţie, le este dificil să respecte regulile uzuale de 
ascultare, reflecţie şi alternare ce se aplică într-o 
conversaţie normală;



Sindrom Asperger
● interacţiunea socială - elevul întâmpină 

dificultăţi serioase în a intra în relaţie cu ceilalţi, 
mai ales cu elevii care îl percep ca ciudat şi 
stângaci în încercarea de a- şi face prieteni, au 
dificultăţi în manifestarea sau recunoaşterea 
sentimentelor, atât pe cele proprii, cât şi pe ale 
altora, dar şi în înţelegerea expresiilor faciale, a 
contactului vizual şi a altor şi a altor forme de 
comunicare nonverbală; de comunicare 
nonverbală;



Sindrom Asperger
●  imaginaţia – elevii au o gamă restrânsă de interese, 

uneori numai unul, care devine o obsesie. Ei preferă 
informaţiile concrete în locul ficţiunii şi pot fi foarte 
buni cunoscători ai unui subiect anume, dar pot 
întâmpina dificultăţi în a inventa poveşti. În cazul 
în care fac dovada unui interes faţă de personaje şi 
istorii fictive, vor avea tendinţa să prefere caricaturile 
exagerate, precum poveştile din desene animate şi cele 
de groază, în care sentimentele manifestate sunt 
exagerate;



Sindrom Asperger
● încrederea în rutină – elevii se bazează foarte mult pe 

rutină, preferă să urmeze zilnic acelaşi drum spre 
şcoală, atingând anumite obiecte în timp ce merg. 
Întâmplările neaşteptate şi schimbările rutinei pot 
provoca o anxietate crescută;

●  stângăcie – atât în privinţa mişcărilor ample, cum ar    
fi coordonarea de ansamblu, cât şi în cea a mişcărilor 
limitate, cum ar fi scrisul.



Personalitati

● Hans Christian Andersen (1805-1875)- cunoscut 
scriitor danez, autor al unor povesti ca ”Ratusca 
cea urata”, ”Craiasa zapezilor” sau ”Mica sirena“.

●  Lewis Carroll (1832-1898) 
Nascut Charles Lutwidge Dodgson, Lewis Carroll 
este cunoscut in special pentru opera ”Alice in 
Tara Minunilor”, desi s-a remarcat si in alte 
domenii in afara literaturii, cum ar fi matematica 

●



Personalitati
● Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 

Poate cel mai mare compozitor al tuturor timpurilor, 
Mozart era un muzician desavarsit inca din 
copilarie, de la 4-5 ani.  

● Michelangelo Di Lodovico Buonarroti Simoni 
(1475-1564) 
 
Unul dintre cei mai importanti artisti ai Renasterii 
italiene, Michelangelo, este cunoscut in special pentru 
sculptura intitulata ”Statuia lui David” sau pentru 
pictura de pe tavanul Capelei Sixtine de la Vatican.  

http://www.ziare.com/mozart-wolfgang-amadeus/


Sindromul Down
 In cazul elevilor cu sindrom Down, apar dificultăţi în 

planul operaţiilor gândirii şi în modul de aplicare a 
cunoştinţelor în situaţii noi: 

● putere de concentrare scăzută, dificultăţi de 
ordonare, ritm scăzut al achiziţiilor şcolare, abilităţi 
motrice reduse,

●  probleme de comunicare şi limbaj. 
● trebuie să beneficieze în mod constant de sarcini 

adecvate nivelului lor de înţelegere şi potenţialului 
de efort fizic şi psihic;

●  instrucţiunile să fie scurte, clare şi prezentate într-
un limbaj simplu şi familiar. 



● trebuie să fie încurajaţi şi motivaţi în mod 
constant, antrenaţi în activităţi care presupun 
interacţinea şi colaborarea cu ceilalţi colegi. 

● este recomandată evitarea atitudinilor de 
marginalizare şi folosirea unui material didactic 
adecvat şi uşor de manevrat. 



Personalitati
● Lauren Potter-a reuşit să îşi construiască o carieră 

impresioantă în domeniul cinematografiei. Cunoscută 
mai ales pentru rolul său din serialul „Glee”;

● Luke Zimmerman-a devenit cunoscut odată cu rolul în 
care îl interpreta pe Romeo, în piesa ”Romeo şi 
Julietta”,filmele „Finn”, ”Faculty” şi seriale precum 
„Glee” sau ”The secret Life of the American Teenager”. 

● Jamie Brewer-cunoscută atât pentru rolurile sale din 
filme şi seriale TV cât şi pentru performanţele 
impecabile din piesele de teatru;

●  Madeline Stuart- participă la cele mai mari show-uri 
şi prezentări din lumea fashion-ului internaţional  



Probleme de comportament si emotionale
 Se pot distinge trei tipuri de dificultăţi:
●  nivel scăzut – comprtament neadecvat, întâlnit de 

obicei în clasă, ca intervenţiile inoportune şi 
întreruperea celorlalţi;

●  nivel mediu – comportament provocator, care poate 
fi întâlnit şi în clasă, dar şi în afara ei, ca strigatul, 
cearta cu profesorii, intimidarea celorlalţi elevi;

●  nivel ridicat – comportament distructiv accentuat, 
ca sfidarea, hărţuiala, agresiunea şi violenţa.



Probleme de comportament si emotionale
● Elevii cu tulburări emoţionale şi comportamentale sunt 

obişnuiţi să fie mai degrabă pedepsiţi decât recompensaţi 
de către adulţi, să nu aibă relaţii prea bune cu colegii lor 
şi să aibă relaţii negative stabilite cu adulţii din jur. Sunt 
recomandate următoarele strategii de lucru cu aceştia:

●  valorificarea permanentă a elementelor pozitive pe care 
elevii le au;

●  observaţiile sau avertismentele verbale să fie clare, 
exprimate între patru ochi şi fără o frecvenţă prea mare 
care poate declanşa conduite opuse;



Probleme de comportament si emotionale
● elevii să fie incluşi în grupe de lucru, să primească 

responsabilităţi clar explicate şi să fie apreciaţi, 
valorizaţi şi evidenţiaţi în faţa colegilor la fiecare 
reuşită;

●  la alegerea sarcinilor, elevii să fie consultaţi şi să se 
ţină seama de opţiunile lor;

●  comunicarea nonverbală, ascultarea activă, 
politeţea şi respectul, corectitudinea, promptitudinea, 
fermitatea în rezolvarea problemelor,



Concluzii
● Pentru a realiza integrarea copiilor cu CES, trebuie să 

acţionăm asupra diferitelor nivele de dezvoltare a personalităţii 
lor, şi anume:

●  la nivel biologic, la nivel psihic, la nivel social. 
Scopurile principale ale relaţiei dintre şcoală, familie şi 
comunitate, în vederea integrării copiilor cu nevoi speciale sunt:

 •   informarea şi sensibilizarea comunităţii locale cu privire la 
posibilitatea recuperării, educaţiei chiar şi pentru copiii ce au 
abandonat şcoala;

 •   sporirea conştientizării din partea comunităţii şcolare a 
necesităţii implicării în transformarea şcolii într-o şcoală 
integrativă;

 •   schimbarea mentalităţii şi atitudinii opiniei publice faţă de 
copiii cu nevoi speciale; 
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