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Copiii cu cerinţe educative speciale pot fi integraţi în mediul şcolar/preşcolar în mai 
multe feluri: prin integrarea individuală a acestora în clasele obişnuite, grupuri de doi-trei copii 
cu deficienţe, clase diferenţiate, incluse în structura şcolii/grădiniţei obişnuite. Integrarea acestor 
copii în colectivul unei clase obişnuite exprimă atitudinea favorabilă a acestora faţă de unitatea 
de învăţământ şi faţă de cadrul didactic, ajută la consolidarea unei motivaţii puternice, care 
susţine efortul copilului în activitatea de învăţare, duce la realizarea unor progrese la învăţătură şi 
în plan comportamental. 

Din categoria copiilor cu C.E.S (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu 
deficienţe propriu zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de 
inadaptare la exigenţele şcolii. 

Copiii cu C.E.S. pot prin joc să-şi exprime propriile capacităţi. Astfel copilul capătă prin 
joc informaţii despre lumea în care trăieşte, intră în contact cu oamenii şi cu obiectele din mediul 
înconjurător şi învaţă să se orienteze în spaţiu şi timp. 
          Datorită faptului că se desfăşoară mai ales în grup, jocul asigură socializarea. Jocurile 
sociale sunt necesare pentru persoanele cu handicap, întrucât le oferă şansa de a juca cu alţi 
copii, orice joc având nevoie de minim două persoane pentru a se desfăşura. Jocurile trebuie însă 
să fie adaptate în funcţie de deficienţa copilului. Copiii cu tulburări de comportament trebuie să 
fie permanent sub observaţie, iar la cei cu ADHD jocurile trebuie să fie cât mai variate. 
Şcoala este de asemenea un mediu important de socializare. 

 Copiii cu C.E.S. au nevoie de un curriculum planificat diferenţiat, de programe de 
terapie lingvistică, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-învăţare 
şi evaluare specializate, adaptate abilităţilor lor de citire, scriere, calcul, de programe terapeutice 
pentru tulburări motorii. De asemenea vor beneficia de consiliere şcolară şi vocaţională 
personală şi a familiei .Stilul de predare trebuie să fie cât mai apropiat de stilul de învăţare pentru 
ca un volum mai mare de informaţii să fie acumulat în aceeaşi perioadă de timp. Acest lucru este 
posibil dacă este cunoscut stilul de învăţare al copilului, dacă este făcută o evaluare eficientă care 
ne permite să ştim cum învaţă copilul, dar şi ce si cum este necesar să fie învăţat. 

 


