BENEFICIARI:


Elevi;



Pặrinţi sau aparţinặtori

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI
ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ PRAHOVA
Ploiești, str. Bobâlna nr.26, tel./ fax 0244
513 700, e-mail: cjrae.prahova@yahoo.com

legali ai copiilor;
Dacặ nu eu, cine?



Cadre didactice

Dacặ nu asta, ce altceva?
Dacặ nu aici, unde?
Dacặ nu acum, când?
CABINET ASISTENTA
PSIHOPEDAGOGICA

Profesor - Consilier Scolar
Vasile Melania

LICEUL “SIMION STOLNICU” –
ORAŞUL COMARNIC
JUDEŢUL PRAHOVA
„Dragul meu adolescent: Văd lumina
din ochii tăi, energia din corpul tău şi
sper că ea se găseşte şi în sufletul
tău. Ştiu că tu eşti cel care va face
viitorul şi nu eu, tu şi nu eu vei fi cel
care va stabili ce e rău şi ce e bine,
având grijă de tot ce e drept în
lume”. - (Nelson Mandela)

OBIECTIVELE CABINET ASISTENŢĂ
PSIHOPEDAGOGICĂ:
Orientarea scolara si profesionala
Consilierea elevilor, in probleme
legate de:
• tehnici de invatare eficienta
1.
2.

Asistenta psihopedagogica asigurata de
Cabinetul de Asistenta
Psihopedagogica se realizeaza prin programe de
consiliere pentru :
ELEVI in probleme legate de :
autocunoastere

consultatii in optimizarea relatiilor
interpersonale in climatul
familial, scolar, social
PARINTI - FAMILIE in probleme
legate de :

• cunoastere / autocunoastere

reusita scolara

particularitatile individuale si de varsta
si nevoia cunoasterii copilului

• prevenirea si diminuarea factorilor care

adaptare si integrare sociala

comunicarea scoala - familie

determina

criza de dezvoltare

igiena intelectuala si fizica a
copiilor

tulburari

comportamentale,

comportamente de risc sau disconfort psihic

cazuri problema si situatii de criza

• viata personala
• rezolvarea conflictelor
• copii performanti

motivatia invatarii
orientare scolara si formare vocationala
pregatirea pentru examene si competitii

În vederea adaptarii eficiente a elevului la
cerintele scolii.




Asistenta
pedagogica
a
cadrelor
didactice, prin furnizarea de informatii
relevante, prin facilitarea accesului la
lucrari din domeniul psihologiei si
pedagogiei,
in
vederea
proiectarii
pedagogice optime a activitatii didactice si
educative.
Consilierea familiei in vederea atingerii
unui climat educativ propice pentru elevi.

CADRE DIDACTICE
in probleme legate de :
cunoasterea elevilor
comunicarea profesor-elev
comunicarea scoala - familie
optimizarea adaptarii scolare
optimizarea motivatiei scolare
consultatii in realizarea activitatii de
orientare a carierei elevilor

factori de risc in adaptarea scolara si
familiala
formele inadaptarii scolare
orientarea scolara si profesionala in
familie

