
”Poți obține ceea ce îți dorești de la viață, ajutându-i pe alții să obțină ceea ce își 
doresc”. – Zig Ziglar  

În anul școlar 2019-2020, activitatea Centrului Județean de Asistență Psihopedagogi-
că, precum și a cabinetelor școlare și interșcolare din județ a fost una extrem de variată, 
profesorii consilieri școlari încercând să răspundă prin intermediul programelor și proiec-
telor derulate cât mai eficient nevoilor identificate în rândul beneficiarilor serviciilor oferi-
te – preșcolari / elevi, părinți, cadre didactice.  

Analizând datele statistice înregistrate pe parcursul anului școlar precedent, putem 
observa faptul că, la nivelul județului,  au beneficiat de consiliere individuală un număr de 
4378 de preșcolari / elevi, 1103 părinți și 868 cadre didactice. 
Consiliere de grup în cadrul cabinetului a fost oferită unui nu-
măr de 4421 de preșcolari /elevi, 775 de părinți și 382 de cadre 
didactice, iar de consiliere de grup la clasă au beneficiat 
21.759 de preșcolari/elevi, 3261 de părinți și 865 de cadre di-
dactice.  

Activitățile de consiliere individuală și de grup s-au axat 
pe tematici privind: auto/intercunoașterea și dezvoltarea personală, managementul emoții-
lor și dezvoltarea abilităților emoționale de comunicare, orientarea carierei sau stil de viață 
sanogen. Dintre programele / proiectele / campaniile elaborate de către CJAP și derulate 
de consierii școlari putem aminti: Managementul carierei, Pași spre viața de liceu, Să fa-
cem pace!, Puternici, dar nu violenți!, Start pentru o viață sănătoasă!, Prezența ta contea-
ză!, Vreau să trăiesc liber!, Săptămâna toleranței și integrării!, Învățăm pentru viață, nu 
pentru școală!, Internetul în viața noastră!.  

Din datele centralizate din raportările profesorilor 
consilieri putem remarca includerea în programe de con-
siliere psihopedagogică a: 
- 479 de elevi cu cerificat de orientare școlară și profesio-

nală; 
- 668 de elevi ai căror părinți 
se află la muncă în străinătate; 
- 95 de elevi aflați în risc de abandon școlar. 
 
Întrucât în activitatea de asistență psihopedagogică un loc 
foarte important îl ocupă pre-

venirea manifestărilor agresive / bullying în cadrul școlii, 
evidențiem faptul că au fost implementate 185 de activi-
tăți / programe de informare, prevenire și consiliere de 
care au beneficiat 2366 de elevi consiliați în grup, 216 
elevi consiliați individual, 156 părinți și 53 de cadre di-
dactice, iar ca rezultate putem menționa faptul că 87 de 
cazuri au fost amelioarate după ședințele de consiliere. Pe 
lângă activitățile destinate beneficiarilor, profesorii consi-
lieri școlari sunt preocupați de formarea profesională, înregistrându-se 25 cursuri, webina-
rii, work-shop-uri, etc. la care au participat 49 de consilieri școlari și un număr de 20 de 
activități metodice la care s-au înregistrat mai mult de 200 de participanți. De asemenea, 
specialiștii din cadrul CJRAE, au organizat (26) sau au participat (84) la realizarea unor 
studii psihosociologice pe diverse teme, au participat la simpozioane / conferințe (34) și 
au publicat articole / cărți (27). 
 Vedem astfel faptul că implicarea profesorilor consilieri școlari în activitățile specifice 
este extrem de mare, existând astfel premisele unei continue dezvoltări a importanței aces-
tei profesii prin dăruire și responsabilitate socială și profesională. 
                 Prof. consilier școlar, 
                 Țucă Irina-Monica 
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Logopedia este o ramură a medicinei și a 

pedagogiei care studiază, tratează și 

corectează defectele de pronunție și de 

emisie vocală, mai ales la copii. 

În cadrul CJRAE Gorj se află 12 Centrel 

Logopedice Interșcolare cu specialiști 

(profesori logopezi) care care vin în 

sprijinul  copiilor și a elevilor din unită-

țile de învățământ preuniversitar, pentru 

a corecta acolo unde este nevoie dificul-

tățile de pronunție sau alte tulburări de 

limbaj. 

În anul școlar care tocmai s-a încheiat, 

și anume, 2019-2020, au fost examinați 

aproximativ un număr de 3766 de 

preșcolari și 6867 de școlari pentru a 

depista tulburările de pronunție. 

Din cauza pandemiei pe care o taver-

săm, CJRAE Gorj a pus la dispoziția 

logopaților pe perioada suspendării 

cursurilor față în față, terapie logopedi-

că online. Numărul de activități online 

individuale a fost de 1584, activități de 

grup online de 421, activități de îndru-

mare și consigliere logopedică a părin-

ților de 284, activități de îndrumare și 

consiliere logopedică a cadrelor didac-

tice de 40, iar activități metodice din 

cadrul comisiei TTL a CJRAE Gorj de 

98. 

Procesul de terapie logopedică a tra-

versat o perioadă dificilă având în 

vedere situația pandemică în care ne 

aflăm, astfel că eficiența acestuia a 

scăzut odată cu desfășurarea ședințelor 

online. 

 

  

Prof. logoped, 

Șendroiu Adela 

 

 

     Evaluarea psihoeducațională a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale în vederea stabilirii nivelului de cu-

noștințe și a gradului de asimilare și corelarea acestora cu posibilitățile și nivelul intelectual al copiilor, a nivelului de adaptare la 

mediul școlar și social, precum și identificarea barierelor și a cerințelor educaționale speciale se realizează în cadrul Serviciului de 

Evaluare și Orientare Școlară și Profesională. 

 

În anul școlar 2019 – 2020 au fost întocmite: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        

Întocmit: 
Prof. consilier școlar: Medar Elena Irina                                             Prof. consilier școlar: Murgilă Maria 
Prof. logoped: Purece Anișoara Claudia                                                                    Prof. consilier școlar: Popescu Ionela Iuliana 

Centrul Logopedic Interșcolar Gorj 

Evaluarea psihoeducațională a copiilor/elevilor/tinerilor  

cu cerințe educaționale speciale în cadrul SEOȘP 
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desfăşurat o activitate de 

intercunoaştere şi elevii au vorbit 

deschis despre ei, despre frământările 

lor, despre visurile lor, despre cum 

cred ei că vor trece peste perioada de 

început, o etapă îngreunată de 

pandemie. 

  Intercunoaşterea se bazează pe 

trebuinţa recunoaşterii sociale, nevoia 

de comunicare umană, de a fi 

confirmat în acţiuni de către cei din 

jur, necesitatea de a împărtăşi 

sentimentele şi convingerile proprii. 

Din punct de vedere ontogenetic, 

cunoaşterea celuilalt este anterioară 

cunoaşterii de sine. Un rol deosebit în 

procesul intercunoaşterii îl are şi 

empatia, acea capacitate a omului de a 

trece pe poziţia stării emoţionale a 

celuilalt. 

  Activitatea a fost binevenită şi pentru 

că aceşti elevi, din cauza scenariilor 

aplicate în şcoală, nu vor reuşi să se mai 

întâlnească toţi o perioadă. 

  

 Prof. consilier școlar, 

 Popica Nadia  

    să exemplifice rezultatele concrete ale educației 
în viața reală. 
Activitățile campaniei: 

 Activități de consiliere de grup; 

 Concurs de desene, compuneri, eseuri. 
 Unitățile de învățământ care au desfășurat acti-
vitățile campaniei: Liceul Tehnologic Bârsești, 
Liceul Teoretic Novaci, Liceul Tehnologic Bustu-
chin, Școala Gimnazială Târgu  Logrești, Școala 
Gimnazială ,,Voievod Litovoi” Tg-Jiu, Școala 
Gimnazială ,,Alexandru Ștefulescu” Tg-Jiu, Grădi-
nița cu Program Prelungit Nr.20 Tg-Jiu, Scoala 
Gimnazială Căpreni, Școala Gimnazială 
„Constantin Săvoiu” Tg-Jiu, Liceul Tehnologic 
Tismana, Școala Gimnazială Ciuperceni, Liceul 
Tehnologic Țicleni, Școala Gimnazială Nr. 1 Ți-
cleni, Liceul Energetic Tg.-Jiu, Liceul Tehnolo-
gic ,,Roșia de Amaradia”, Școala Gimnazia-
lă ,,Antonie Mogoș” Ceauru. 

 
Prof. consilier școlar, 

 Șcheau Daniela  

 În data de 5 octombrie, în întreaga lume, se sărbă-
toreşte Ziua Mondială a Educaţiei, pentru a aduce un 
omagiu tuturor cadrelor didactice al căror rol este vital 
pentru reconstrucţia socială, economică şi intelectuală 
a fiecărei ţări. 

Pentru a celebra acest eveniment CJRAE Gorj a lansat 
tuturor elevilor din Județul Gorj invitația de a participa 
la activitățile Campaniei  
Campaniei ,,Mesagerii educației”, pentru a evidenția 
rolul educației în formarea individului, pentru că așa 
cum susținea Kant ,,omul nu poate deveni om decât 
prin educație”. 

 Obiectivele campaniei: 
Elevii: 

 să argumenteze importanța educației în dezvoltarea 
personală și profesională; 

 să exprime opinii personale despre rolul pe care îl  
joacă educația în viața lor; 

VOM FI BINE! 

Campania educațională ,,Mesagerii educației” 
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 Îmi amintesc cu bucurie de 

primele zile din viaţa de elevă de 

liceu. Aveam mari emoţii, începeam 

o etapă importantă din viaţă şi în 

primul rând mergeam spre 

necunoscut. Ce simt elevii acum? 

Cum este această perioadă pentru ei? 

Mi-am pus aceste întrebări şi am 

hotărât să aflu. 

  Campania educaţională ”Din nou 

împreună” mi-a oferit acest prilej.  

  La Liceul Teoretic Novaci, au venit 

bucuroşi 20 de elevi de clasa a IX-a şi 

profesorul diriginte, chiar înainte de 

începerea noului an şcolar. Am 
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Localitatea Tg-Jiu 

Strada Tismana Nr. 1 A,  

Județul Gorj 

Telefon: 0253.210.313 

Fax: 0253.210.313 

E-mail: office@cjraegorj.ro 
 

Centrul Județean  de  Resurse și 
Asistență Educațională Gorj este o 
unitate conexă a           învăţământului 
preuniversitar, cu   personalitate ju-
ridică, subordonat Ministerului Edu-
caţiei Naționale și coordonat metodo-
logic de Inspectoratul Școlar Județean 
Gorj. 
   CJRAE Gorj reprezintă o instituţie 
de învăţământ special integrat            
specializată în oferirea, coordonarea şi 
monitorizarea de servicii educaţionale 
specifice acordate copiilor/elevilor, 
cadrelor didactice, părinţilor şi     
membrilor comunităţii, pentru a asig-
ura tuturor accesul la o educaţie de 
calitate, precum şi asistenţa        
necesară în acest sens.  
  

C.J.R.A.E. GORJ 

C A R T E A  L U N I I  

”Învățând pe alții, învățăm și noi.” 

SUNTEM PE  INTERNET ! 
WWW.CJRAEGORJ.RO 

Centrul Județean  de Resurse 
și Asistență Educațională Gorj  
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     Descriere:  

 Deși suntem din ce în ce mai ocupați și nu avem niciodată 
timp să realizăm tot ceea ce ne propunem, cu totii ne dorim să le 
oferim cât mai multe copiilor noștri și să fim niște părinți perfecți. 
 Dar cum putem ști dacă procedăm corect și dacă ceea ce 
facem ne ajută cu adevarat să-i creștem pe copii sănătoși, fericiți și 
echilibrați? 
 Cartea Zece principii esențiale în educația copilului 
tău răspunde la această întrebare extrem de importantă și la multe 
altele. 

 Cum să folosim cât mai bine timpul pe care-l petrecem alături 
de copii? 

 Când să -i recompensăm, să-i lăudăm și când să-i pedepsim? 

 Cum să rezolvăm conflictele dintre copii? 

 Cum să le asigurăm un stil de viată sănătos și ordonat? 

 Cum să-i învățăm valoarea banilor și a muncii? 

 Ce sfaturi să le dăm copiilor astfel încât să le folosească pentru 
toata viața? 

 Care sunt lucrurile mici care vor face diferența în viața lor de 
adulți? 
 Principiile prezentate în această carte vă vor ajuta să uitați de 
grijile obișnuite și să le oferiți celor mici o copilarie și o adolescen-
ță fericite, dar si perspectiva unei vieți pline de succes. 

 

Documentarist, 

   Istratie Mădălina 



 
 


