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Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Arad, înfiinţat 

în anul 2007, este unitate conexă a învăţământului preuniversitar,                             

cu personalitate juridică,  subordonată Ministerului Educaţiei Naţionale                   

şi Cercetării Ştiinţifice şi coordonată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad. 

 

 

 



 

 

 

 Prin management eficient, prin buna colaborare între specialişti şi prin 

munca în echipă pentru succes în mediul educaţional, C.J.R.A.E. Arad îşi 

propune să devină până în 2019, una din instituţiile apreciate de elevi, cadre 

didactice, părinţi şi comunitatea locală.  

C.J.R.A.E. Arad se defineşte prin eficienţă în activităţile specifice,                

prin asigurarea condiţiilor optime unei consilieri psihopedagogice de calitate, 

prin asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii şi prin ancorarea activă                 

a şcolii în comunitatea locală şi europeană. 

VIZIUNEA echipei C.J.R.A.E  Arad se exprimă astfel: ,,Deoarece viitorul 

nu este un loc spre care te îndrepți, ci un loc pe care îl creezi, ŞCOALA își propune 

să devină partenerul de încredere al elevilor, cadrelor didactice, părinților                         

şi comunității, prin asumarea unui rol activ şi proactiv în demersul de conturare                   

a viitorului elevilor”. 

 Pentru transpunerea VIZIUNII în fapt, echipa C.J.R.A.E. Arad îşi asumă, 

până în anul 2019, ca MISIUNE:  Asigurarea cadrului optim pentru dezvoltarea 

armonioasă a personalităţii elevilor, prin servicii educaţionale oferite                         

la standarde superioare de calitate  şi prin oportunităţi de învăţare adaptate 

nevoilor proprii copilului/ tânărului, astfel încât, în mediul şcolar, fiecărui copil/ 

tânăr  să i se faciliteze dezvoltarea deplină (intelectuală, emoţională şi socială) 

cu şanse reale de integrare socio-profesională.  

     

Sprijinirea beneficiarilor (copii, părinţi, cadre didactice, membri                              

ai comunităţii) prin identificarea şi aplicarea celor mai bune modalităţi                

de prevenţie şi intervenţie, pentru a favoriza accesul tuturor copiilor                         

la o educaţie de calitate, pentru menţinerea acestora în şcoală şi pentru 

susţinerea lor în propria dezvoltare. 

 



 

 

Servicii oferite de C.J.R.A.E. Arad: 

 Consiliere şcolară individuală şi colectivă 

 Orientarea în carieră 

 Informare şi consiliere pentru copii, părinţi, educatori, învăţători, profesori, 

membri ai comunităţii 

 Consiliere educaţională prin centrele şi cabinetele de asistenţă 

psihopedagogică din şcoli 

 Terapia limbajului prin cabinetele logopedice interşcolare 

 Evaluare şi orientare şcolară şi profesională prin serviciul de evaluare                  

şi orientare şcolară şi profesională 

 Evaluare psihosomatică, la nivel judeţean, în vederea înscrierii elevilor                 

în clasa pregătitoare 

 Mediere şcolară 

 

 

 

 

 



 

 

Structuri funcţionale: 

 Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP) oferă servicii 

de asistență psihopedagogică/ psihologică, prin 36 profesori consilieri școlari,     

în unități de învățământ preuniversitar din municipiul și județul Arad. 

 Centre și Cabinete Logopedice Interşcolare (CLI), prin 22 profesori 

logopezi, oferă servicii pentru copiii/elevii cu CES în unitățile de învățământ 

preuniversitar din municipiul și județul Arad, elevi care prezintă tulburări                 

de limbaj și comunicare, precum și dificultăți de învățare specifice.  

 Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională (SEOSP) 

oferă servicii de evaluare, de asistenţă psihoeducaţională, 

de orientare şcolară şi de orientare profesională a copiilor, elevilor  

şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale din municipiul și județul Arad. 

 Serviciul de mediere şcolară, prin 2 mediatori şcolari facilitează 

dialogul şcoală - familie - comunitate. 

 

 

Echipa de specialişti din cadrul C.J.R.A.E. Arad: 

 Profesori consilieri (psihologi, sociologi, psihopedagogi) 

 Profesori logopezi 

 Asistenţi sociali 

 Mediatori şcolari 

 

Beneficiari: 

 Copii, elevi şi tineri de toate vârstele 

 Cadre didactice 

 Părinţi sau aparţinători legali ai copiilor 

 Membri ai comunităţii 

 

 



 

 

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 

Pentru ELEVI  

Grupuri de dezvoltare personală pe temele: 

 stil de viaţă sănătos 

 autocunoaştere şi relaţionare 

 stiluri de învăţare, motivaţia învăţării 

 comunicare şi conflicte 

 comportamente de risc (prevenire/ 

diminuare)  

 

Pentru PROFESORI (toate ciclurile de învăţământ) 

Workshop pe temele: 

 stil de viaţă sănătos: igiena şi alimentaţia copilului 

 intercunoaştere: părinte-copil-cadru didactic 

 metode pentru disciplinare pozitivă 

 modalităţi de comunicare eficientă  

 rolul părintelui în şcoală 

 formarea stilului de învăţare 

 absenteism şi abandon şcolar (prevenire/diminuare) 

 comportamente de risc (prevenire/diminuare)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

Pentru PĂRINŢI / MEMBRI AI COMUNITĂŢII 

Workshop-uri pe temele: 

 metode pentru disciplinare pozitivă 

 comunicarea reală părinte-copil 

 rolul părintelui în şcoală 

 absenteism şi abandon şcolar (prevenire/diminuare) 

timpul liber al copilului şi rolul anturajului/grupului de 

prieteni;comportamente de risc 

Pentru DIRECTORI AI UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT  

Workshop-uri pe temele: 

 autocunoaştere, cunoaştere şi dezvoltare 

personală/ profesională 

 comunicarea cu angajaţii, elevii, părinţii, 

membrii ai comunităţii 

 de la managementul empiric la profesionalizare în managementul 

educaţional 

 self-management 

 legislaţia în domeniul educaţiei speciale 

 diseminare de bune practici în managementul şcolar 

 



 

 

ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ  

Pentru ELEVI 

 evaluarea profilului personal 

 întocmirea portofoliului pentru carieră 

 

LOGOPEDIE 

 

ELEVI: 

 Logopedie prin activități interactive 

 De la acceptare la corectare, logopedie pentru cei mari 

 

CADRE DIDACTICE: 

 Modalităţi de depistare precoce şi interventie timpurie a elevilor cu tulburări 

ale limbajului (scris - citit - vorbit) 

Tehnici de abordare a părinţilor privind importanţa activităţii specialiştilor               

în dezvoltarea elevilor 

 Emotivitate şi comunicare la şcolarii mici ( în colaborare cu CJAP) 

 Workshop - modalităţi de abordare a elevilor cu TSI 

 

PĂRINŢI: 

 Logopedia în familie (pro - contra) 

 Părintele - parte activă în intervenţia logopedică 



 

 

 

SERVICIUL DE EVALUARE ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ                    

ŞI PROFESIONALĂ 

 Sesiuni de informare cu profesorii de sprijin, referitoare la pregătirea 

dosarului în vederea orientării şcolare a copiilor cu C.E.S. 

 Sesiuni de informare pentru conducătorii de clasă privind depistarea copiilor 

cu C.E.S. 

MEDIERE ŞCOLARĂ 

 Sesiuni de informare cu privire la metodele alternative de stingere a 

conflictelor 

 Activitate demonstrativă de mediere şcolară şi workshop 

 Focus-grup pentru un climat de confort şi siguranţă în şcoală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ 

„Asigurarea egalităţii de şanse prin management educaţional                 

şi servicii de asistenţă psihopedagogică în context european”                               

ediţia II, martie 2019 
 

ACTIVITĂŢI DE TRADIŢIE ALE C.J.R.A.E. Arad la care ne-am 

bucura să participaţi: 

 Târgul educaţiei ediţia 2019 

 Studiul opţiunilor elevilor din clasele a VIII-a an şcolar 2018/2019  

 La un ceai cu logopedul  ediţia 2019 

 Scrisul pe axa timpului ediţia 2019 

 Ziua porţilor deschise ediţia 2019 

  Consilierul - partener în educație ediția I / 2019 

 Activităţi SNAC ediția 2019 

CURSURI DE FORMARE , work-shop-uri tematice  şi  activităţi 

ştiinţifice, metodice şi culturale în colaborare cu Casa Corpului 

Didactic ,,Alexandru Gavra" Arad (extras din Oferta de formare  

pentru anul 2018-2019 a CCD Arad, ISBN 978-973-1793-80-1). 

 Emotivitatea şi comunicarea la preşcolari şi şcolarii mici 

 Cum să identificăm şi să sprijinim elevii cu dificultăţi specifice de învăţare 

 Medierea conflictelor în mediul şcolar 

 Abordarea copilului cu C.E.S. în activitatea de predare-învăţare. Metode               

de lucru cu copiii cu C.E.S.  

 Cum să identificăm şi să sprijinim elevii cu dificultăţi specifice de învățare. 

 Criza educaţională în şcoală- modalităţi de identificare, ameliorare, 

soluţionare şi prevenire 

 Pas cu pas pentru îmbunătăţirea relaţiei părinte - copil ( work-shop) 



 

 

NOTĂ:  

Activităţile se organizează pentru grupuri formate din cel puţin zece 

participanţi. 

Vă învităm să vă înscrieţi pe adresa cursuricjrae@gmail.com, 

completând fișa de înscriere pe care o găsiți pe site-ul https://cjrae-arad.ro/                    

în perioada 22 octombrie- 15 noiembrie 2018. 

Fișă de înscriere 

 

Unitatea de învățământ  

Domeniul  

  CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 

  LOGOPEDIE 

 SERVICIUL DE EVALUARE ŞI ORIENTARE 

ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ 

 

  SERVICII DE MEDIERE ŞCOLARĂ 

Tema  

Numele și prenumele/  

Categoria beneficiarului (elev, 

părinte, membru al comunității, 

cadru didactic, director) 

 

 

Date de contact 

(telefon/e-mail) 
 

 

 

 

Vă aşteptăm cu drag! 

mailto:cursuricjrae@gmail.com,
https://cjrae-arad.ro/
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Realizatori: 

               Prof. dr. Toderici Ovidiu Florin        Prof. consilier Ardelean Otilia 

               Prof. consilier Tămășan Petrușca      Prof. logoped Vitoreanu Daniela 

     Informatician Penyacsek Sebastian 
 

 
 

mailto:office@cjraearad.ro

