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PLANUL DE ACTIVITATE
AL CABINETULUI DE ASISTENTA PSIHOPEDAGOGICA DE LA
SCOALA GIMNAZIALA „ALEXANDRU IVASIUC” SI
GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 30

An scolar 2016-2017

Consilier scolar Angela-Niculina Pop

Scurta prezentare a cabinetului:

Unitati deservite: Scoala Gimnazialã “Alexandru Ivasiuc” + Gradinita cu program prelungit Nr. 30
Numar elevi/nivel Scoala Gimnazialã “Alexandru Ivasiuc”:
Prescolari- elevi
Primar- elevi
Gimnazial- elevi

Numar elevi/nivel Gradinita cu program prelungit Nr. 30 :
Prescolari- elevi

Obligatia de predare: Scoala Gimnazialã “Alexandru Ivasiuc” Baia Mare, clasele: a V-a A, a V-a B, a VI-a A si a VI –a B

Obiective generale:
1. Cuprinderea si menţinerea in sistemul de invaţamânt obligatoriu a tuturor copiilor/ tinerilor, indiferent de particularitaţile lor psihoindividuale si
sociale
2. Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfasurarii educaţiei de calitate in funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecarui copil/ tânar
3. Informarea si consilierea cadrelor didactice in spiritul optimizarii activitaţii didactico-educative
4. Colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi in dezvoltarea personalitaţii elevilor/ tinerilor in scopul integrarii optime a acestora in viaţa
scolara, sociala si profesionala
5. Implicarea parinţilor in activitaţi specifice unei relaţii eficiente scoala-familie-comunitate, ca baza a adaptarii scolare si a integrarii sociale a
copiilor/tinerilor
6. Organizarea elaborarii de studii privind abandonul scolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activitaţi extrascolare/ timpul liber
7. Organizarea de programe si proiecte antiviolenţa in mediul educaţional
8. Cresterea autonomiei CJRAE Maramures prin eficientizarea procesului de descentralizare

VALORI
•
•
•
•

Respectarea drepturilor fiecarui copil in procesul de asigurare a potentialului sau maxim de dezvoltare
Instruire deferentiata in functie de nevoile proprii de dezvoltare ale copiilor
Realizarea unei scoli mai bune prin acordarea de asistenta psihopedagogica copiilor, elevilor, cadrelor didactice, parintilor
Respectarea principiilor diversitatii culturale, etnice si lingvistice

ORAR
Cabinetul de Asistenţa Psihopedagogica
Unitatea scolara (1)
Scoala Gimnaziala “Alexandru Ivasiuc”
Ziua saptamânii

Unitatea scolara (2)
Gradinita cu program prelungit nr. 30

Interval orar/ cabinet

Interval orar/ obligatia de
predare/clasa

Interval orar/ cabinet

Interval orar/ obligatia de
predare/clasa

8-11

8-9

-

-

-

-

8-12

-

MIERCURI

8-12

8-9

JOI

10-14

12-13
13-14
-

LUNI
MARTI

VINERI

-

8-9

-

8-10

-

Plan operaţional:
O.G. 1. Cuprinderea si menţinerea in sistemul de invaţamânt obligatoriu a tuturor copiilor/ tinerilor, indiferent
psihoindividuale si sociale
Obiective specifice
Masuri si acţiuni planificate pentru atingerea obiectivului specific
Resurse
Termen
necesare
de
realizare
1.1.
Asigurarea/ Continuarea in plan local a activitatilor de sensibilizare si constientizare a Strategia de Noiembrie
diseminarea
si – mai
comunitatii si a mediului scolar relativ la integrarea cu succes a elevului cu lucru,
informaţiei formale/ CES in invatamântul de masa
materiale
2016-2017
legislativ-normativa,
suport
a
reglementarilor
elaborate in
instituţionale
cadrul
CJRAE, CJAP,
a
campaniei
normelor
care
2016
vizeaza
integrarea
copiilor CES in
invaţamântul
de
masa, a accesului la
educaţie a grupurilor
dezavantajate
An scolar
1.2.
Organizarea Identificarea riguroasa din cadrul unitatilor de invatamânt preuniversitar a Studii
factorilor
care
predispun
la
esec/abandon
scolar
(ex.,
deficiente
in
dezvoltarea
bazei de date a
realizate
2016-2017
cognitiva,
sociala,
emotionala,
motrica,
de
autonomie,
de
temperament,
tipuri
CJRAE Maramures,
prin
de dizabilitati, strategii de invatare deficitare etc.).
in acord cu legislatia
intermediul
existenta, pe servicii,
CJRAE si a
obiective specifice,

de particularitaţile lor
Beneficiari Observatii

Elevii cu
CES
integraţi in
invaţamânt
ul de masa

Cadre
didactice
CJRAE/
din
unitaţile de
invaţamânt

activitati derulate si
rezultate/ produse ale
activitatii ce vizeaza
integrarea copiilor si
elevilor in sistemul
de
invatamânt
preuniversitar,
inclusiv a copiilor cu
CES in invaţamântul
de masa, asigurarea
neconditionata
a
accesului la educaţie

1.3.
Sporirea
accesului
la
o
educaţie de calitate
prin
invaţarea
permanenta

cabinetelor
scolare de
asistenta
psihopedago
gica,
a
cabinetelor
de logopedie
din cadrul
unitatilor de
invatamânt
preuniversita
r
Servicii de
informare
virtuala
(site-ul
CJRAE),
Consiliere
educationala
Programe de
mentorat
Parenting
Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a copiilor care doresc sa se inscrie in Procedura
invatamântul primar, conform metodologiei specifice
de
lucru/
documente
organizatori
ce/
mapa

Personal
didactic
auxiliar
angajat al
CJRAE
Maramures
UPJ
Cadre
didactice,
elevi,
parinti

Conform
Metodolog
iei privind
inscrierea
copiilor

Copii
Parinţi
Comunitate
Unitaţile de
invaţamânt

evaluator.
Realizarea unui studiu privind opţiunile elevilor claselor terminale
Esantion
Utilizarea acestor informaţii pentru fundamentarea planului de scolarizare
Chestionar
- Elaborarea unui studiu privind optiunea absolventilor de clasa a VIII-a SPSS
pentru invatamântul profesional in vederea alocarii corespunzatoare a
numarului de clase profesionale

1.4.
Cresterea
calitaţii
serviciilor
educaţionale
specifice derulate in
CJAP,
si
diversificarea
acestora in acord cu
cerinţele/
nevoile
unor categorii variate
de beneficiari

Organizarea Târgului Ofertelor Educationale in parteneriat cu ISJMM, Gold Oferte
educaţionale
Plaza Baia Mare, Camera de Comert si Industrie Maramures
Strategia de
lucru/
planificarea
activitatii/
materiale de
promovare/
materiale
suport
Orientarea carierei elevilor in activitaţi de consiliere individuala, de grup si/ Mape
de
sau colectiva, având in vedere:
lucru
ale
a. evaluarea nivelului de informare al elevilor privind opţiunile scolare si consilierilor
profesionale
scolari
b. informarea elevilor privind oferta educaţionala si profesionala existente
organizate
c. furnizarea unor modalitati eficiente de analiza si accesare a ofertei tematic
educationale si profesionale
d. aplicarea unor metode si tehnici de identificare a aptitudinilor, valorilor si
intereselor profesionale
e. formarea capacitatii de luare a deciziilor privind cariera
f. elaborarea unui set de activitati in vederea dezvoltarii la elevi a

Februariemai 2017

Copii
Parinţi
Comunitate
a locala
Unitaţile de
invaţamânt

Mai 2017
Copii
Parinţi
Cadre
didactice
Comunitate
Unitaţile de
invaţamânt

An scolar
2016
2017
Copii
Parinţi
Comunitate
Unitaţile de
invaţamânt
maramures
ean

competentelor de autocunoastere si dezvoltare personala
g. elaborarea unui set de profile, respectiv standarde ocupationale
h. realizarea de activitaţi - format „atelier de orientare scolara si
profesionala” - in vederea dezvoltarii comportamentelor adaptative in situaţii
ocupaţionale, studii de caz, jocuri de rol
Acordarea de asistenţa psihopedagogica elevilor:
a. identificarea elevilor cu tulburari de comportament, cu dificultati de
invaţare, de adaptare la mediul scolar, cu probleme psiho - sociale, cerinte
educationale speciale
b. examinarea elevilor din punct de vedere psihologic la solicitarea parinţilor,
a scolii, a ISJMM
c.consiliere de grup sau/ si participarea la orele de Consiliere si Orientare/
Dirigenţie pe teme de: autocunoastere, comunicare, dezvoltare emotionala,
asertivitate, luarea deciziilor, managementul conflictelor, educaţie sexuala,
educatie pentru viata de familie, strategii eficiente de invaţare, prevenţia
consumului de alcool, droguri, alimentaţia sanatoasa, motivatie pentru
invatare, managementul timpului etc.
d. consiliere individuala pe urmatoarele teme: dezvoltare personala,
dezvoltare emotionala, managementul conflictelor, dezvoltarea competentelor
de comunicare asertiva, consiliere pentru optimizarea performantelor scolare,
pregatirea pentru examene, competitii, concursuri scolare, managementul
timpului etc.

Mapa
consilierilor
scolari
organizata
tematic

An scolar
2016
2017

Copii
Parinţi
Comunitate
a locala
Unitaţile de
invaţamânt
maramures
ean

O.G. 2. Asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfasurarii educaţiei de calitate in funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecarui copil/
tânar
Obiective specifice
Masuri si acţiuni planificate pentru atingerea obiectivului specific
Resurse
Termen
Observatii
necesare
de
Beneficiari

2.1.
Identificarea Sprijinirea cadrelor didactice in elaborarea si implementarea de Planuri de
resurselor necesare interventie personalizate pentru elevii indrumati de SEOSP
cresterii
calitatii
educatiei
si
valorificarea
acestora
Promovarea exemplelor de buna practica ale profesorilor consilieri scolari
si profesori logopezi (site-ul CJRAE Maramures), facilitând schimbul de
experienta intre colegi (materiale propuse: planificari, proiectari didactice,
planuri de activitate, exemple de buna practica, modele de lucru, fise de
lucru, imagini, instrumente de evaluare a progresului, chestionare, brosuri,
pliante, profile ocupaţionale etc.)

PIP

Baza de date
depozitata
virtual
pe
forumul intern
de discuţii
Analiza
de
impact

realizare
An
Copii, Parinţi
scolar
2016
- Comunitate
Unitaţile
2017
scolare
An
scolar
2016
2017

Consiliere si programe de educaţie remediala pentru sprijinirea copiilor cu Analiza
de An
dificultaţi de invaţare, in vederea adaptarii scolare la mediul scolar si nevoi, mape de scolar
lucru
2016
educational
2017

O. G. 3. Informarea si consilierea cadrelor didactice in spiritul optimizarii activitaţii didactico-educative
Obiective specifice
Masuri si acţiuni planificate pentru atingerea obiectivului specific
Resurse
necesare

Termen
de

- Cadre
didactice
CJAP/
CISAP

Copii cu CES
Parinţi
- Comunitatea
locala
Cadrele
didactice
Unitaţile de
invaţamânt
maramuresea
n
Observatii
Beneficiari

realizare
3.1.
Asistenta Consilierea individuala a cadrelor didactice din sistem care interactioneaza cu Mape
An
Cadre
psihopedagogica
elevi care necesita sprijin in dezvoltare/ consiliere de grup pe diverse teme de tematice ale scolar
didactice
acordata
cadrelor interes/workshop-uri
consilierilor 2016 - Copii
didactice
2017
scolari
Informarea si abilitarea cadrelor didactice in realizarea unor activitaţi de Mape
prevenţie primara (alcool, droguri, tutun, delincvenţa juvenila, violenţa tematice ale
scolara, trafic de persoane etc.)
consilierilor
scolari

An
Cadre
scolar
didactice
2016 – Copii
2017
Unitatile de
invatamânt
Mape
An
Cadre
scolar
tematice ale
didactice
2016
consilierilor
Copii
2017
Unitasile de
scolari
invatamânt

Elaborarea, la solicitarea invaţatorilor si profesorilor din unitaţile de
invaţamânt unde funcţioneaza CSAP/CIAP, a unor de materiale informative
pe teme de interes pentru acestia: tulburarea de atenţie si hiperactivitate,
tulburarile de invaţare, managementul clasei de elevi, managementul
stresului, managementul conflictului, tulburari emotionale la copii etc.
O.G. 4. Colaborarea cu factorii educaţionali implicaţi in dezvoltarea personalitaţii elevilor/ tinerilor in scopul integrarii
scolara, sociala si profesionala
Obiective specifice
Masuri si acţiuni planificate pentru atingerea obiectivului specific
Resurse
Termen
necesare
de
realizare
4.1. Incheierea unor Implementarea de programe si proiecte educationale in parteneriat, pornind Analiza de An
protocoale
de de la o atenta analiza de nevoi realizata de catre consilierii scolari (teme de nevoi.
scolar
colaborare cu factorii interes: prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar, educatie Planul
de 2016 educaţionali
parentala, incluziunea elevilor apartinând mediilor defavorizate, dezvoltarea activitaţi al 2017
implicaţi
in abilitatilor socio – emotionale ale copiilor cu parinti plecati la munca in consilierului
dezvoltarea
strainatate, tehnici de invatare, gestionarea timpului/stresului, motivatia scolar
personalitaţii elevilor
Protocoale
pentru invatare etc)
colaborare

optime a acestora in viaţa
Observatii
Beneficiari
Copii
Parinţi
Comunitatea
locala
Unitaţile de
invaţamânt
maramurese
an

Implicarea consilierilor scolari si profesorilor diriginti interesati in
parcurgerea calendarului evenimentelor marcante ale anului privind teme ce
deriva din obiectivele CJRAE Maramures (ex. Saptamâna privind prevenirea
criminalitatii si deviantei comportamentale in rândul tinerilor, ziua mondiala
de promovare a sanataţii mentale, campania impotriva traficului de fiinte
umane, ziua nonviolentei in scoli etc.).

semnate
Calendar
evenimente
Materiale de
lucru pentru
consilieri
scolari
si
diriginţi
organizate
tematic

Implicarea, in calitate de parteneri/ colaboratori in programe si proiecte ale Protocoale
altor instituţii de profil educaţional/iniţierea/ implementarea, coparticiparea la de
programe de voluntariat in sprijinul elevilor cu nevoi speciale/ campanii
colaborare
semnate

Implicarea consilierilor scolari in proiectele de dezvoltare comunitara, Protocoale
proiecte locale, regionale, naţionale, internaţionale derulate de unitaţile de de
invaţamânt in care funcţioneaza CSAP/ CIAP
colaborare
semnate

An
Copii
scolar
Parinţi
2016 – Comunitatea
2017
locala
Cadre
didactice
Unitaţile de
invaţamânt
maramurese
an
Copii
An
scolar
Parinţi
2016 - Comunitate
2017
locala
Cadre
didactice
Unitaţile
scolare
Copii,
An
scolar
Parinţi
2016 - Comunitate
2017
locala
Cadre
didcatice
Unitaţile
scolare

O. G. 5. Implicarea parinţilor in activitaţi specifice unei relaţii eficiente scoala - familie - comunitate, ca baza a adaptarii scolare si a integrarii
sociale a copiilor/ tinerilor
Obiective specifice

5.1.
Planificarea/
derularea
unor
activitaţi
de
consiliere parentala
acordata parinţilor
care solicita ajutor,
respectiv orientarea
lor spre instituţii
specializate

Masuri si acţiuni planificate pentru atingerea obiectivului specific

Asistenţa psihopedagogica acordata parinţilor:
a. consiliere individuala si de grup a parinţilor
b. organizarea de ateliere de grup in cadrul sedinţelor cu parinţii pe diverse
teme
d. prefigurarea unor prioritaţi pentru dezvoltarea personala a elevului
e. identificarea setului de valori ale parintilor si armonizarea acestora cu
valorile pe care isi propune scola sa le promoveze
f. identificarea modalitatilor de implicare a parintilor in activitatile
extrascolare si activitati de educatie non – formala
Elaborarea si implementarea unor proiecte privind educatia parintilor, cu
tematica desprinsa din analiza de nevoi realizata de catre consilierii scolari
(Educatia parintilor/ flexibilizarea modalitatilor de comunicare cu parintii
plecati la munca in strainatate, familii monoparentale)

Resurse
necesare
Mapa
consilierului
scolar

Proiecte
educaţionale
implementat
e

Termen
de
realizare
An
scolar
2016 2017

Observatii
Beneficiari
Parintii/
Copiii/
Unitatile de
invatamânt

Copii
Parinţi
- Comunitate
locala
Cadre
didactice
Unitaţile
scolare
O. G. 6. Organizarea elaborarii de studii privind abandonul scolar, comportamentul deviant juvenil, anturajul negativ, activitaţile extrascolare/
timpul liber
Obiective specifice
Masuri si acţiuni planificate pentru atingerea obiectivului specific
Resurse
Termen
Observatii
necesare
de
Beneficiari
realizare
An
scolar
2016
2017

6.1.
Identificarea
cazurilor problema,
elaborarea
unui
studiu de specialitate
tematic/ valorificarea
studiului realizat

Organizarea de dezbateri cu privire la reducerea absenteismului, a Materiale
abandonului scolar, a esecului scolar, la nivelul cercului pedagogic, a suport -studii
comisiilor metodice si/sau a comisiei diriginţilor din scoli
cercetari,
Identificarea nevoilor de interventie
exemple de
la nivelul unitatilor de invatamânt
buna practica,
sugestii
Diseminarea exemplelor de buna practica
metodologice
Implementarea planului de masuri privind cresterea sigurantei in unitatile de Plan
masuri
invatamânt in anul scolar 2016 - 2017
privind
siguranţa
elevilor
CAP

O. G. 7. Organizarea de programe si proiecte antiviolenţa in mediul educaţional
Obiective specifice
Masuri si acţiuni planificate pentru atingerea obiectivului specific

Resurse
necesare

An
scolar
2016
2017

de An
scolar
2016
2017
in

Cadre
didactice

Copii
Parinţi
- Comunitatea
locala
Cadre
didactice
Unitaţile de
invaţamânt
maramurese
an

Termen
de
realizare
de An scolar
7.1.
Implicarea Implementarea planului de masuri privind cresterea sigurantei in unitatile Plan
elevilor in comisiile de invatamânt in anul scolar 2015 - 2016
masuri/
2016
constituite la nivelul
siguranţa
2017
unitaţilor scolare
elevilor CIAP

Observatii
Beneficiari
Copii,
Parinţi
Comunitatel
ocala
Cadre
didactice

Initierea si desfasurarea proiectului „Curaj civic” in vederea prevenirii Proiect
elaborat
violentei in mediul scolar si social

An scolar
2016
2017

Implementarea unor proiecte educationale la nivelul unitatilor de Proiecte
invatamânt cu tema „Prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar” educaţionale
elaborate/
semnate

An scolar
2016
2017

An scolar
Activitati de consiliere individuala si de grup/colectiva pentru elevii/ tinerii Mapa
consilierului 2016
care manifesta forme de violenta
scolar,
fisa 2017
consiliatului
O. G. 8. Cresterea autonomiei CJAP ca structura a CJRAE Maramures prin eficientizarea procesului de descentralizare
Obiective specifice
Masuri si acţiuni planificate pentru atingerea obiectivului specific
Resurse
Termen
necesare
de
realizare
8.1.
Aplicarea Elaborarea de documente specifice in cabinete: Documente de evidenta a Portofoliul
An
activitatii:
prevederilor
profesorului scolar
Condica
de
prezenta
legislative
in
2016 consilier
Fisa postului
domeniul
2017
scolar
Fisa de autoevaluare

Unitaţile
scolare
Copii,
Parinţi
Comunitatel
ocala
Cadre
didactice
Copii,
Parinţi
Comunitatel
ocala
Cadre
didactice
Unitaţile
scolare
Copii/Cadre
didactice/
Unitatile de
invatamânt
Observatii
Beneficiari
Copii
Parinţi
Comunitatea
locala

descentralizarii
invaţamântului
preuniversitar

Raport de activitate
Plan de activitati
Registrul de evidenţa a activitaţilor
Documente curriculare pentru disciplina predata (programa, planificare,
proiecte didactice)
Cursuri optionale
Orar (program de activitate)
Documente si instrumente de lucru :
1. Fisa de consiliere pentru copii/elevi
2. Caiet personal de evidenta a activitatii
3. Plan de interventie personalizat
4. Fisa de consiliere de orientare scolara si profesionala
5. Baza de date cu elevii din unitatea scolara/ Baza de date copii cu CES/
Baza de date a copiilor cu parinti la munca in strainatate
Documente intocmite in colaborare cu unitatea scolara/ alte institutii:
1. Protocol de colaborare cu dirigintele-dosar
2. Acord de parteneriat cu institutii- dosar
3. Fisa de caracterizare psihopedagogica
4. Traseu educational
5. Dosar cu proiecte la nivel local, judeţean, naţional, internaţional
6. Dosar cu cercetari/ studii efectuate de prof.consilier scolar
7. Dosar cu evidenţa altor activitaţi desfasurate.
8.Lista materialelor aflate in dotarea cabinetului (mobilier, aparatura, baterii
teste, carti)

consilier scolar,
Pop Angela Niculina

Documente
de evidenta
a activitatii
Documente
si
instrumente
de lucru
Documente
intocmite in
colaborare
cu unitatea
scolara/ alte
institutii:

Cadre
didactice
Unitaţile de
invaţamânt
maramurese
an

