
 

Elevul cu cerințe speciale,are dreptul să 

pretindă sprijin adecvat şi înţelegere. Acest 

sprijin variază, , în funcţie de nevoile 

individuale. 

 

 

Principiile de bază în educația elevilor cu 

dizabilități: 

 

   daţi dovadă de sensibilitate 

   nu porniţi de la idei preconcepute 

   discutaţi mai întâi cu elevul (în particular) , 

el este cel care ştie cel mai multe despre 

afecţiunea de care suferă şi efectele sale. 

   elevul  are dreptul să pretindă sprijinul 

suplimentar de care are nevoie pentru a 

învăţa în mod eficient. Sprijinul 

suplimentar nu este o măsură 

compensatorie, ci un drept de la sine 

înţeles. 

   particularizați modul de predare-învățare  

în funcție de dizabilitatea copilului.Cui 

foloseste consilierea psihologica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii cu dizabilități,  sunt doar copii pentru 

care este nevoie de a gasi din „sută” variantele 

care îI sunt lui individuale, pentru că: 

 

 

 

„Copilul are o sută de limbaje, 

O sută de mâini, 

O sută de gânduri, 

O sută de moduri de a gândi 

Jocul și vorbirea  

Sută, mereu o sută 

De feluri de a asculta 

De a se minuna, de a iubi. 

O sută de jucări 

Pentru a cânta şi a înţelege. 

O sută de cuvinte pentru a descoperi, 

O sută de cuvinte pentru a inventa, 

O sută de cuvinte pentru a visa.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Există mai multe tipuri de probleme pentru 

care un elev ar putea avea nevoi suplimentare: 

 

Medicale cum ar fi astmul, febra de fân, 

eczeme, diabet,epilepsie, artrită, afecţiuni care 

necesită îngrijire medicală constantă şi/ sau 

perioade de spitalizare. 

Senzoriale tulburări de vedere sau de auz 

(care nu pot fi corectate prin purtarea 

ochelarilor), cecitate cromatică. 

Boli congenitale cum ar fi paralizia cerebrală, 

spina bifida, scolioza etc. 

Pierderea unuia sau a ambelor membre fie 

din naştere, fie în urma unui accident 

Dificultăţi de învăţare, dificultăţi de învăţare 

specifice (dislexie), generale sau moderate.  

Emoţionale şi comportamentale 

hiperactivitate, traumă/şoc, boli mintale etc. 

Sociale şi comunicaţionale cum ar fi 

sindromul lui Aspergers, autism 

Tulburări psihice  Multe dintre acestea sunt 

afecţiuni cronice, pe care elevii ştiu mai bine 

cum să le controleze. 

 

 

De obicei, în asemenea cazuri, elevul ştie 

exact de ce fel sprijin are nevoie pentru a face 

faţă bolii şi a înregistra succes la şcoală. 



COPILUL CU 

DIZABILITĂȚI 

ARE DREPTURI 

 

 

Extras din Convenţia ONU 

privind Drepturile 

Persoanelor cu Dizabilităţi,  Art. 24 

 

„Statele  Părţi recunosc  dreptul  persoanelor 

cu dizabilităţi la educaţie. În vederea 

realizării acestui drept, fără discriminare și 

cu respectarea principiului egalităţii de 

șanse, Statele  Părţi  vor  asigura un  sistem 

educaţional incluziv la toate nivelurile...” 

cu toate acestea... 

 

Statistic, 43,94% 

din copiii cu dizabilităţi 

din România 

 nu  sunt școlarizaţi! 

 

 

 

 

 

 

 

„Vorbeşte şi fii vocea 

În viaţa unui copil. 

Dă-i speranţa de a-i fi ghid 

Şi de a-l ajuta. 

Ce contează acum cel mai mult 

Este că el învaţă cum să stea drepţi. 

Nouă ne pasă în  această viaţă 

De UNUL şi de TOŢI.” 

 

 

 

 

 

 

 

STIMAȚI  DASCĂLI 

ȘI ADULȚI 

 

COPIL CA ALȚII 

SUNT ȘI EU 
 

 

și-mi place să ma joc/învăț și mie 

și mintea și sufletul deschis să-ți fie spre 

spaima și spre strigătul meu! 

 


