
 

Ce oferim? 

 Consiliere şcolară (individuală şi 

colectivă) 

 Orientarea carierei 

 Informare şi consiliere pentru copii, 

părinţi, profesori, membri ai 

comunităţii 

 Evaluări psihosomatice  

 Terapia Limbajului  

 Mediere școlară 

 Evaluare şi orientare școlară și 

profesională  

 

Cui? 

 Copii, elevi, tineri de toate vârstele 

 Profesori de toate specialitățile 

 Părinți sau aparținători legali 

 Membri ai comunității 

 

 

 

 

Date de contact 

Adresa:  Arad, str. Mucius Scaevola, nr. 9 

Telefon/ Fax:  0257/214570 

E-mail: office@cjraearad.ro 

web: www.cjraearad.ro 

 

 

 

 

 

 

Modalitate de înscriere: 

 se completează formularul care se 

găsește pe www.cjraearad.ro 

 se trimite pe fax 0257/214570 sau pe 

e-mail: cursuricjrae@gmail.com 

până în 10 noiembrie 2019. 

 

Realizatori: prof. dr. Toderici Ovidiu Florin 

                   prof. consilier Ardelean Otilia 
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LOGOPEDIE 

pentru:    

 

ELEVI 

 Logopedie prin activități interactive 

 De la acceptare la corectare, logopedie pentru 

cei mari 

 

PROFESORI 

 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 

 

 

 
 

 

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ 

pentru: 

 

ELEVI  

 Combaterea discriminării, bullying-ului și 

excluziunii 

 Autocontrolul emoțiilor 

 Stimularea motivaţiei învăţării 

 Prevenirea/diminuarea comportamentelor  

de risc   

 Îmbunătățirea comunicării cu colegii și adulții 

 

PROFESORI (toate ciclurile de 

învăţământ): 

 Stimularea colaborării cu părinții 

 Combaterea discriminării, bullying-ului și 

excluziunii 

 Stimularea motivaţiei învăţării elevilor 

 Prevenirea/diminuarea comportamentelor de 

risc,  absenteismului şi abandon şcolar  

 

PĂRINŢI / MEMBRI AI COMUNITĂŢII: 

 Metode pentru disciplinare pozitivă 

Ccomunicarea reală părinte-copil 

 Timpul liber al copilului şi rolul 

Anturajului/grupului de prieteni; 

comportamente de risc 

 

DIRECTORI AI UNITĂŢILOR DE 

ÎNVĂŢĂMÂNT 

 comunicarea cu angajaţii, elevii, părinţii, 

membrii ai comunităţii 

 legislaţia în domeniul educaţiei speciale 

 

ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI 

PROFESIONALĂ pentru ELEVI: 

 Evaluarea profilului personal 

 Întocmirea portofoliului pentru carieră 

 

 
 
SERVICIUL DE EVALUARE ŞI 

ORIENTARE ŞCOLARĂ                    ŞI 

PROFESIONALĂ pentru PROFESORI 

 Depistarea copiilor cu C.E.S. și pregătirea 

dosarului în vederea orientării şcolare a 

copiilor cu C.E.S. 

 

 
 

MEDIERE ŞCOLARĂ 

 Metode alternative de stingere a conflictelor 

pentru un climat de confort şi siguranţă în 

şcoală. 


