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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PE ANUL ŞCOLAR 2013-2014
I.1. OBIECTIVE PRIORITARE STABILITE ÎN PLANUL MANAGERIAL
.
1.a. OBIECTIVE ASUMATE LA SOLICITAREA INSPECTORATULUI
ŞCOLAR AL JUDEŢULUI VASLUI ŞI A CJRAE
Obiectivele incluse în planul managerial al Inspectoratului Şcolar al Judeţului
Vaslui au fost realizate prin activităţi adecvate, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic
Vaslui şi unităţile şcolare ale judeţului Vaslui:
 optimizarea organizării şi funcţionării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă
Educaţională în contextul reformei în învăţământul preuniversitar;
 susţinerea procesului formativ prin activităţi specifice desfăşurate cu elevii, părinţii şi
profesorii;
 cuprinderea şi menţinerea în sistemul de învăţământ obligatoriu a tuturor
copiilor/tinerilor, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale; asigurarea
accesului fiecărui copil revenit în sistemul de învăţământ românesc la programe
remediale;


fundamentarea proiectului planului de şcolarizare şi eficientizarea reţelei şcolare, pentru

anul şcolar următor, ţinând seama de evoluţia populaţiei şcolare, de cerinţele pieţei muncii;


eficientizarea activităţii de consiliere şi de orientare şcolară şi profesională care să

implice elevii, profesorii, părinţii, societatea civilă;


monitorizarea stării disciplinare a elevilor, în vederea combaterii violenţei în şcoală.



îmbunătăţirea activităţii educative şi a celei de consiliere şi orientare şcolară şi

profesională, monitorizarea şi evaluarea ei periodică;


dezvoltarea parteneriatelor şi colaborărilor cu instituţii ale administraţiei publice

locale, O.N.G.-uri, instituţii de învăţământ superior;



organizarea elaborării de studii privind abandonul şcolar, situaţia copiilor rămaşi singuri

acasă ca urmare a plecării părinţilor la muncă în străinătate, violenţa în şcoală şi în afara ei,
opţiunile şcolare ale elevilor din cla sa a VIII-a


informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul optimizării activităţii didactico-

educative


promovarea metodelor alternative de educaţie a copiilor



susţinerea acelor activităţi extraşcolare şi extracurriculare care să asigure:

•

educaţia pentru sănătate;

•

educaţia civică;

•

educaţia cultural artistică şi ştiinţifică;

•

educaţia ecologică;

•

educaţia prin sport;

•

educaţia rutieră.

1.b. OBIECTIVE ASUMATE LA SOLICITAREA ALTOR INSTITUŢII
La solicitarea Agenţiei Naţionale de Ocupare a Forţei de Muncă:
prevenirea şomajului în rândul tinerilor;




coordonarea, monitorizarea şi evaluarea implementării programelor de orientare şi

consiliere vocaţională;


întocmirea unui plan de acţiuni comune în vederea consilierii elevilor.

La solicitarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului:


acordarea de consiliere psihologică elevilor aflaţi în situaţie de risc din mediul urban şi

rural;


colaborarea în domeniul realizării anchetelor sociale pentru elevii din învăţământul

preuniversitar.

La solicitarea Casei Corpului Didactic Vaslui:


realizarea programelor educaţionale ameliorative sau cu caracter preventiv;



accentuarea parteneriatului şcoalã - familie - comunitate localã;



realizarea unor stagii de formare a cadrelor didactice în domeniul managementului
educaţional/consilierii şcolare , educaţiei incluzive;



promovarea metodelor alternative de educaţie a copiilor.

La solicitarea Consiliului Judeţean
•

colaborarea

cu

factorii

educaţionali

implicaţi

în

dezvoltarea

personalităţii

elevilor/tinerilor în scopul integrării optime a acestora în viaţa şcolară, socială şi
profesională (instituţii ale administraţiei publice locale, O.N.G.-uri, instituţii de
învăţământ superior;
•

asigurarea suporturilor suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate în
funcţie de potenţialul biopsihosocial al fiecărui copil/tânăr;

•

implicarea părinţilor în activităţi specifice unei relaţii eficiente şcoală-familiecomunitate, ca bază a adaptării şcolare şi a integrării sociale a copiilor/tinerilor;

•

stimularea instituţională a voluntariatului;

•

adoptarea de soluţii pentru elevii ai căror părinţi lucrează în străinătate.

I.2. SCURTĂ INFORMARE REFERITOARE LA PROGRAMELE ŞI CURSURILE DERULATE

Titlu program

Tip
progam

“DEZVOLTARE
PERSONALĂ ŞI
INSTITUTIONALĂ,
DEZVOLTARE
PROFESIONALĂ”

perfecţiona
re

PROGRAM
PENTRU
SUSŢINEREA
ELEVILOR CU
PĂRINŢII
PLECAŢI ÎN
STRĂINĂTATE

informare
şi
intrevenţie

ABANDONUL
ŞCOLAR NU ESTE
O SOLUŢIE

prevenire şi
diminuare

Nr.
progra
me
derula
re

1

1

1

Locul
de
desfăşu
rare(U,
R)

Grupul
ţintă

Durata
cursului
-nr. ore-

Nr. de
participanţi

U

profesori
consilieri
şcolari
profesori
logopezi

sept.
2013iunie
2014

60 profesori
consilieri scolari
si profesori
logopezi

U, R

Elevi cu
parintii
plecati

sept.
2013iunie
2014

în funcţie de
solicitări

U, R

elevi
aflaţi în
risc de
abandon

an
şcolar
20132014

în funcţie de
solicitări

Evaluare/certificare/cre
dite DA/NU

Activităţile
metodice
desfăşurate au fost realizate
corect din punct de vedere
ştiinţific, temele abordate
fiind de actualitate şi
direcţionate spre dezvoltarea
personală şi profesională a
profesorilor psihologi
Alcătuirea unei baze de
date
Consilierea elevilor şi
părinţilor
Sprijinirea
cadrelor
didactice
în
scopul
diversificării activităţilor de
timp liber
Motivarea elevilor pentru
reuşită şcolară;
Sprijin
moral-afectiv
pentru reuşita şcolară
Alcătuirea unei baze de
date
Consilierea elevilor şi
părinţilor
Sprijinirea
cadrelor

ORIENTARE
CARIEREI – O
NECESITATE A
SOCIETĂŢII
CONTEMPORANE
CONSILIER
PENTRU
DEZVOLTAREA
PERSONALĂ

ŞCOALA
PĂRINŢILOR

METODE ŞI
INSTRUMENTE DE
EDUCAŢIE
NONFORMALĂ ÎN
CONTEXTUL
PROGRAMULUI
ERASMUS+
ŞANSE EGALE
PENTRU TOŢI

orientarea
carierei
elevilor

1

perfecţiona
re

2

informare
psihopedag
ogică şi
educaţia
părinţilor

informare

facilitarea
integrării

1

1

1

U, R

elevi din
învăţămâ
ntul
preuniver
sitar din
judeţul
Vaslui

an
şcolar
20132014

absolvenţi de
gimnaziu, liceu
şi şcoală de
arte şi meserii

U

profesori
consilieri
scolari

noiem
brie
2013

40 de profesori
consilieri
şcolari

U, R

părinţi ai
elevilor
din
învăţămâ
ntul
preuniver
sitar

U

U, R

an
şcolar
20132014

350 părinţi

cadre
didactice

iunie
2014

10 de consilieri
scolari si
logopezi
10 cadre
didactice

copii cu
CES

an
şcolar

în funcţie de
solicitări

didactice
în
scopul
diversificării activităţilor de
timp liber
Motivarea elevilor pentru
reuşită şcolară;
Sprijin
moral-afectiv
pentru reuşita şcolară
Activităţile de consiliere şi
orientare a carierei au fost
considerate oportune de
către elevi, diriginţi şi
părinţi.
A crescut interesul elevilor
pentru profesiunile noi.
Certificare număr ore

Activităţile cu părinţii au
dezvoltat atitudini active şi
implicare
în
educaţia
elevilor, optimizând reuşita
şcolară şi socială a acestora
determinând o relaţionare
interpersonală pozitivă.
Certificare numar ore

Sensibilizarea
mediului
şcolar şi a opiniei publice

EDUCAŢIA
PENTRU VIAŢA
DE FAMILIE

„BUNE PRACTICI
ÎN STABILIREA
TRASEULUI
EDUCAŢIONAL Al
COPIILOR CU
CES”

copiilor cu
CES în
şcoala de
masă

părinţi
profesori

20132014

informare
şi
intervenţie
în scop
profilactic

U, R

elevi din
învăţămâ
ntul
preuniver
sitar

an
şcolar
20132014

800 de elevi

U

Cadre
didactice,
Părinţi,
Specialişt
i în lucrul
cu copiii
cu CES

Dece
mbrie
2013

100
participanţi

simpozion
naţional

1

1

Asigurarea
suportului
afectiv pentru persoane cu
cerinţe educative speciale
Diminuarea îmbolnăvirilor
Facilitarea accesului la
informaţia de specialitate;
Asigurarea unui climat
şcolar adecvat activităţii de
învăţare.
Schimbul de bune practici
între specialiştii care lucrează
cu copiii cu CES
Realizarea unui volum cu
lucrările simpozionului

I.3. ORGANIZAREA DE ACTIVITĂŢI METODICO - ŞTIINŢIFICE, DEZBATERI,
INFORMĂRI Ş.A.

Denumirea activităţii

Consfătuirea profesorilor
consilierilor scolari şi a
profesorilor logopezi
Activitatea consilierului
şcolar
“Pedeapsa şi disciplinarea
pozitivă – avantaje şi
dezavantaje” – activitate
demonstrativă
”Disciplinarea pozitivă”
referat
“Tehnici de consiliere a
şcolarului mic” – activitate
demonstrativă
“Educăm şi vindecăm
prin...poveşti (Metafora in
terapia copilului)” - referat
“Relaţia gânduri / emoţii /
comportamente” – activitate
demonstrativă
“Dezvoltarea emoţională la
copii” - referat
“Terapia traumei la copii” referat
“ Beneficiile toleranţei“ –
activitate demonstrativă
“Integrarea copiilor cu CES:
oportunitãţi şi dificultãţi” referat
„Modalitati eficiente de
rezolvare a situatiilor de
presiune din adolescenta'' activitate demonstrativă
“ Structura planului de
intervenţie pentru elevii cu
ADHD” - referat

Tipul activităţii:
cercuri/simpozioane/s
esiuni/schimburi de
experienţă

Instruire

Se menţionează
explicit locul
desfăşurării
(CJRAE/CJAPP, unit.
invăţământ, alte
locatii)
C.J.R.A.E. Vaslui

Nr. de
participanţi
Mediul de
provenineţă
U, R

50

U

U

Dezbatere - Comisie
metodică

C.J.R.A.E.Vaslui

Comisie metodică

Liceul Tehnologic
„Ştefan Procopiu”
Vaslui

Comisie metodică

Şcoala Gimnazială
„Ştefan cel Mare”
Vaslui

17
U
21

U
21

U
Comisie metodică

Liceul Teoretic „Mihail
Kogălniceanu” Vaslui
20

Comisie metodică

Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu” Bârlad

U
17
U

Comisie metodică

Colegiul Tehnic „Al. I.
Cuza” Bârlad

19

R
Comisie metodică

Colegiul Tehnic
„Marcel Guguianu”
Zorleni

15

„ Strategii de lucru cu elevii
diagnosticaţi cu ADHD “ –
activitate demonstrativă
“ Frica de ceilalti- tracul,
timiditatea,inhibitiile, fobia
sociala” - referat
„ Influenţa limbajului
pozitiv“ – activitate
demonstrativă
“ Optimizarea comunicǎrii
pǎrinţi-copii” - referat
„ Valori, abilitati interese vs.
oportunitati în alegerea
carierei“- activitate
demonstrativă
“Planificarea carierei în
cazul copiilor cu CES”
„Dezvoltare emotionalamodificarea propriilor
emotii” – activitate
demonstrativă
" Nonformalul în educaţie",
referat
“Violenţa în şcoală.
Propuneri de optimizare” –
dezbatere
Tulburări de comportament
şi elevi cu manifestari din
spectrul autist – studii de caz
„A fi tu însuţi!”
Cunoaşterea de sine şi
evitarea mimetismului la
vârsta adolescenţei consiliere de grup

U
Comisie metodică

Liceul Teoretic „Mihai
Eminescu” Bârlad

21

U
Comisie metodică

Colegiul Tehnic „Al. I.
Cuza” Bârlad

20

U
Comisie metodică

Şcoala Gimnazială
„Vasile Pârvan” Bârlad

19

U
Comisie metodică

Şcoala Gimnazială „Ion
Creangă” Huşi

7

U
Comisie metodică

Colegiul Naţional
„Cuza-Vodă” Huşi

12

U
Comisie metodică

Colegiul Agricol
„Dimitrie Cantemir”
Huşi

” Managementul conflictelor.
Stări pasagere ce favorizează
Comisie metodică
conflictele” –activitate
demonstrativă
„ Motivaţie şi aprecierefeedback pozitiv" – activitate
Comisie metodică
demonstrativă
” Rezistenţa la schimbare,
tranziţii dificile” - referat
„Empatia, ca reacţie la
suferinţa celorlalţi” –
activitate demonstrativă
„Conceptul de rol psihologic Cerc pedagogic
în adolescenţă” - referat

Şcoala Gimnazială
„Mihail Sadoveanu”
Huşi

„Emoţii ... de primăvară” –
activitate demonstrativă

C.J.A.P./ C.J.R.A.E.
Vaslui

Cerc pedagogic

5

U
8
U

Colegiul Naţional „Cuza
12
Vodă” Huşi
U
Liceul Tehnologic „Ion
Mincu” Vaslui

35

36

U

U

„Bune practici în stabilirea
traseului educaţional al
copiilor cu CES

Simpozion naţional

C.J.R.A.E. Vaslui

100

Violenţa în mediul şcolar

Dezbatere

C.J.R.A.E. Vaslui

54

„Ziua adolescentului”

Activitate de
promovare

C.J.R.A.E. Vaslui

87

Opţiunile elevilor de clasa
a VIII - a
Indicatorii starii de bine in
scoala

Studiu
Studiu

„Nu eşti singur”

Studiu

Situaţia abandonului şcolar
şi a neşcolarizaţilor

Studiu

Târgul Educaţional

Promovarea ofertei
liceelor către elevii
claselor a VIII-a

C.J.A.P. /C.J.R.A.E.
Vaslui
C.J.A.P. /C.J.R.A.E.
Vaslui
C.J.A.P. /C.J.R.A.E.
Vaslui
C.J.A.P. /C.J.R.A.E.
Vaslui
C.J.R.A.E. Vaslui
Colegiul Naţional „Gh.
Roşca Codreanu” Bârlad
Colegiul National.
„Cuza Vodă” Huşi

-

U
U
U
U
U
U
U

4500

Asistenţa psihopedagogică a sprijinit deciziile personale în opţiunea şcolară, profesională şi
socială, a adus beneficii în adaptare şi relaţionare, a dezvoltat capacitatea de intervenţie, adaptare şi
schimbare în sensul progresului, a armonizat aspiraţiile cu posibilităţile elevilor. În cursul anului
şcolar, s-au desfăşurat activităţi metodico-ştiinţifice atât la nivelul Centrului Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică, cât şi al Cabinetelor Interşcolare, abordând o tematică adecvată domeniului
psihopedagogic.
S-au diversificat modalităţile de colaborare cu instituţiile de învăţământ de toate gradele, dar
şi cu alte instituţii interesate de educaţie: Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea „Al. I.
Cuza” Iaşi, Universitatea Bucureşti, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Vaslui,
Centrul de Consiliere si Prevenire Antidrog, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a
Copilului, Organizaţii Nonguvernamentale. Am fost şi suntem implicaţi în proiectele derulate de
către Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui şi de către Casa Corpului Didactic Vaslui, precum şi în
efectuarea inspecţiilor speciale pentru obţinerea gradelor didactice, a inspecţiilor la dirigenţie şi în
iniţierea didactică a profesorilor debutanţi.
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică a avut un rol important în optimizarea
actului educaţional mai ales prin realizarea unui studiu privind profilurile de liceu solicitate de
elevii din clasa a VIII-a şi transmiterea situaţiei centralizate către fiecare liceu din judeţ. Acesta
reprezintă de fapt un aspect al corelării planului managerial al Centrului Judeţean de Resurse şi
Asistenţă Educaţională cu planul managerial al Inspectoratului Şcolar al Judeţului Vaslui în scopul
facilitării demersului privind propunerile fiecărui liceu cu referire la planul de şcolarizare de la
clasa a IX-a pentru anul şcolar viitor.

La nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională funcţionează un punct
de documentare de specialitate şi managerială care cuprinde bibliografii în domeniu, oferte
educaţionale model, proiecte instituţionale, studii de caz, eseuri, planuri manageriale anuale şi
semestriale, planuri de intervenţie personalizate şi programe şcolare adaptate.
Cu prilejul activităţilor metodice cu directorii din învăţământul liceal şi gimnazial,
profesorii psihologi au acordat sprijin metodic şi de specialitate privind structurarea temelor
propuse.
Activităţile de consiliere şi orientare şcolară şi profesională s-au diversificat şi multiplicat
antrenând atât părinţii cât şi profesorii şi autorităţile locale, Târgul Educaţional organizat în luna
aprilie 2014 a fost o manifestare care a antrenat nu numai elevii şi diriginţii lor, dar şi părinţii,
mediatizarea evenimentului fiind realizat atât prin intermediul presei scrise, cât şi al televiziunii.

I.4. PARTENERIAT (INTERN ŞI EXTERN)
- în proiecte, programe, activităţi, burse, stagii, întâlniri, seminarii
Denumirea
programului

Parteneri
externi,
interni

„Medierea
educaţională –
modalitate de
rezolvare a
conflictelor
apărute în mediul
şcolar”

Ministerul
Educaţiei
Naţionale

„ACTIV”

Asociaţia
Alternative
Sociale

„Hai la şcoală!”

UNICEF
România

„Necenzurat”

Centrul de
Prevenire şi
Consiliere
Antidrog

„Atelierul
părinţilor –
dezvoltarea
abilităţilor
parentale”

Şcoala
Gimnazială
„Mihai
Eminescu” Vaslui
Liceul Teoretic
„Mihail
Kogălniceanu”
Vaslui
Şcoala
Gimnazială
„Alexandra
Nechita” Vaslui
Grădiniţa cu PP
nr. 15 Vaslui

„Consilierea şi
orientarea în
carieră”

AMN Sibiu
CCD Sibiu
CCD Vaslui

Forma de finalizare
(protocol, convenţie, etc.)

Protocol de colaborare
Rapoarte de activitate

Obs. (de ex. în
continuare, nou)
Program nou
Focus grup
Chestionare
Formare cadre
didactice
Dotarea unui cabinet
de mediere educaţională

Protocol de colaborare

În continuare
Seminarii şi întâlniri
în cadrul proiectului

Protocol de colaborare

În continuare
Prevenirea
abandonului şcolar

Protocol de colaborare

În continuare
Curs adresat cadrelor
didactice pe tematica
prevenţiei consumului de
droguri la adolescenţi

Protocol de colaborare

Program nou
Dezvoltarea
abilităţilor parentale

Protocol de colaborare

În continuare
Testarea opţiunilor
elevilor de clasa a VIII-a
privind continuarea
studiilor
Consilierea şi
orientarea şcolară a
acestora

I.5. MARKETING EDUCAŢIONAL – PUBLICITATE/DISEMINARE
Mediatizarea şi promovarea ofertei de programe derulate de C.J.R.A.E./C.J.A.P. în anul
2013-2014 s-a realizat prin intermediul:
• revistei „Coordonate educaţionale”;
• site-ului www.cjrae-vaslui.ro;
• pliantelor distribuite în şcoli, atât elevilor cât şi profesorilor;
• presei şi televiziunii locale;
• afişelor;
• posterelor speciale privind orientarea carierei;
• şedinţelor cu directorii;
• activităţilor metodice desfăşurate cu profesorii-diriginţi.
Promovarea imaginii şi activităţii C.J.R.A.E./C.J.A.P. s-a realizat prin intermediul:
• chestionarelor de identificare a nevoilor de consiliere;
• mass-media;
• rapoartelor de activitate prezentate la şedinţele cu directorii;
• întâlnirilor cu consilierii educativi;
• întâlnirilor cu elevii;
• activităţilor cu părinţii.
Materiale informative realizate pentru promovarea imaginii şi activităţii Centrului Judeţean
de Resurse şi Asistenţă Educaţională/ Centrului Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică:
• postări (informaţii, documente, fotografii, anunţuri) pe site-ul www.cjrae-vaslui.ro
• pliant de prezentare a ofertei de programe C.J.R.A.E;
• pliante pe teme psihopedagogice;
• articole în presa locală pentru promovarea activităţii C.J.R.A.E.;
• emisiuni TV vizând atribuţiile profesorului consilier şcolar, învăţarea eficientă,
orientarea carierei;
• realizarea Ghidului Absolventului în cadrul Târgului Educaţional anual;
• participarea la workshop-uri şi ateliere de lucru;
• promovarea activităţii de asistenţă psihopedagogică în unităţile şcolare.
Marketing-ul educaţional al C.J.R.A.E./C.J.A.P. a fost structurat pentru a răspunde nevoilor
psihologice ale clienţilor: nevoia de adaptare la viaţa socială şi la viaţa şcolară, nevoia de
armonizare a relaţiilor cu părinţii, cu profesorii, cu peer-grupul, nevoia de identificare a propriilor
interese şi aptitudini, nevoia unui ghid în orientarea carierei. Asistenţa pedagogică a fost concepută
ca răspuns la nevoile de informare şi documentare a cadrelor didactice, de formare continuă a
acestora şi de dezvoltare personală .

Director C.J.R.A.E. Vaslui,
prof. Daniela Laic

Coordonator C.J.A.P. Vaslui,
prof. Cristina-Elena Georgescu

Anexa 1

Numarul
elevilor
consiliaţi
Total

Preşcolar
Urban
Rural
392
78

470

Numarul elevilor consiliaţi pe nivel de învăţământ – în anul şcolar 2013-2014
Primar
Gimnazial
Urban
Rural
Urban
Rural
Urban
1341
134
3013
106
3234

1475

3119

Liceal
Rural
1121

4355

Anexa 2
Numărul unităţilor de învăţământ preuniversitar în care funcţionează
cabinete şcolare de asistenţă psihopedagogică în anul şcolar 2014- 2015

Total
44

Preşcolar
Urban
Rural
4
4

Primar
Urban
Rural
-

Gimnazial
Urban
Rural
20
2
22

Liceal
Urban
Rural
16
2
18

Obs.

Anexa3

SITUAŢIE POSTURI C.J.R.A.E .VASLUI 2014-2015
Nr.
crt.

STRUCTURA DIN CADRUL
CJRAE

Nr.
posturi

1.

APARATUL PROPRIU
AL CJRAE

8

2

36

36

11

11

7

5

1

1

62

54

5

3

2.

3.

4.

5.

Total
CABINETE DE
ASISTENŢĂ
PSIHOPEDAGOGICĂ
Total
CENTRE ŞI
CABINETE
LOGOPEDICE
Total
CENTRUL JUDEŢEAN
DE ASISTENŢĂ
PSIHOPEDAGOGICĂ
(CJAPP)
Total
Total general

Didactice

din care
Didactice
auxiliare

Nedidactice

4

Nr. unităţi de
învăţământ care
beneficiază de asistenţă
psihopedagogică)

Nr. de elevi/preşcolari
care beneficiază de
asistenţă
psihopedagogică

53

25600

53

25600

2

*Numar de elevi/prescolari care au beneficiat de terapie logopedica in anul scolar 2013-2014 = 424

*Nr. de cabinete şcolare de asistenţă psihopedagogică în mediul rural - 3

