CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
CONSILIEREA ELEVILOR
PRIVIND:














dezvoltarea stării de bine;
tehnici de comunicare eficientă;
tehnici de învăţare eficientă;
dezvoltare personală, prevenţia
dispoziţiei negative şi a neîncrederii
în sine;
adaptarea elevilor la solicitările
şcolii;
optimizarea relaţionării elev-elev,
elev-profesor, elev-părinte, şcoalăfamilie;
orientarea şcolară şi profesională a
elevilor şi alegerea carierei;
modalităţi de prevenire şi combatere
a violenţei;
situaţiile de eşec şi abandon şcolar,
tulburările de comportament cu şi
fără hiperactivitate şi deficit de
atenţie (ADHD);
elemente autiste, asperger, CES
consiliere psihologică
individuală/grup la solicitarea
elevilor/părinţilor.

CONSILIEREA PĂRINŢILOR
PRIVIND:

 optimizarea relaţionării şcoală - familiecomunitate;
 metode de educare non-violentă;
 optimizarea relaţionării şi comunicării
intrafamiliale (părinţi-copii);
 influenţele unui mediu defavorizat şi
efectele lui asupra comportamentului
elevilor;
 tehnici de comunicare eficientă,
 rolul asistenţei psiho - pedagogice în
şcoală;
 cursuri de parenting la solicitarea
părinţilor.

ATENŢIE!
Psihologul nu tratează capul ci sufletul!
Psihologul nu este medic psihiatru, nu
judecă, ci ajută si păstrează întotdeauna
confidenţialitatea!

CONSILIEREA CADRELOR
DIDACTICE
PRIVIND:

 metode activ - participative în
procesul instructiv-educativ;
 elaborarea de suporturi
metodologice pentru activităţile
educative (dirigenţie şi consiliere);
 elaborarea de materiale de
specialitate psiho - pedagogică;
 optimizarea relaţionării şcoală familie – comunitate;
 forme de discriminare şi efectele
ei în rândul elevilor,
 sprijinirea în procesul instructiv
- educativ al elevilor cu CES;
 tehnici de comunicare eficientă în
relaţia elev -părinte –şcoală.

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI
ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ

COMPETENŢE
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Consiliere psihologică
Consiliere şcolară
Consiliere metodică
Consilierea carierei

Oricine ai fi ……
ai încredere
că vei fi ascultat, înţeles,susţinut,
acceptat aşa cum eşti,
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Vă aşteptăm cu drag
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Str. Nicolae Droc Barcian nr.8, Giurgiu
(în fostul internat al Colegiului Naţional „Ion
Maiorescu” la etajul al III-lea
SALA 52)

BENEFICIARI:







preşcolari şi elevi,
adolescenţi,
părinţi,
cadrele didactice,
membrii comunităţii.

Echipa de profesori
consilieri şcolari

.

