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CINE SUNTEM? 

• Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională 
(C.J.R.A.E.) Argeș este unitate de învățământ conexă învățământului 
preuniversitar și 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 
asigura tuturor accesul la o educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest 
sens. 

• Profesori consilieri școlari care își desfășoară activitatea în cadrul Centrului 
Județean de Asistență Psihopedagogică /Cabinetelor școlare de asistență 
psihopedagogică și care pot avea următoarele specializări: psihologie, pedagogie, 
psihopedagogie specială, sociologie, pedagogie socială. 



CUI NE ADRESĂM? 

 

 

• Elevilor; 

• Părinților; 

• Cadrelor didactice. 



Care sunt atribuțiile ”CABINETULUI DE ASISTENȚĂ 

PSIHOPEDAGOGICĂ”? 
 

 

•  Asigură informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice pe diferite problematici: cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea 

elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-elevi-părinţi etc.; 

• asigură, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, 

comportamente de risc sau disconfort psihic; 

• realizează investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor; 

• propun şi organizează programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei elevilor în unităţile de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea; 

• propun în cadrul curriculumului la decizia şcolii cursuri opţionale vizând dezvoltarea personală a elevilor; 

• asigură servicii de consiliere şi cursuri pentru părinţi; 

• sprijină şi asigură asistenţă şi consilierea cadrelor didactice; 

• elaborează evaluări psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificările profesionale din învăţământul profesional şi liceal; 

• recomandă părinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa lor - centre logopedice, comisii de expertiză, cabinete 

medicale, cabinete psihologice etc.; 

 



ATRIBUȚII SUPLIMENTARE ÎN 

CONTEXTUL PANDEMIEI  

• Elevii, cadrele didactice si parinții vor fi sprijiniți prin consiliere individuala sau de 
grup(online sau telefonic)pentru a gestiona mai ușor această perioadă; 

• Oferirea de suport emoțional pentru oricare dintre beneficiari serviciilor CJRAE, daca 
aceștia se simt afectați de de situația generata de COVID 19; 

• În funcție de necesitățile exprimate ale beneficiarilor direcți și indirecți se vor organiza 
webinar/atelier de lucru / activități de tip ,,Școala părinților" și altele, care să poată fi 
susținute online, pentru a veni în sprijinul părinților, elevilor , cadrelor didactice în această 
perioadă, ora și linkul vor fi postate pe platforma școlii cu o zi înainte; 

• Pe site ul CJRAE Arges ( https://cjrae-arges.ro/), pe Facebook  
(https://www.facebook.com/cjrae.arges.1)vor fi postate materiale suport pentru elevi, 
părinți, cadre didactice. 

; 



DATE DE CONTACT 

 

 

• TELEFON / WHATSAPP : 0721374416 

• EMAIL: mihaelaa.balasa@yahoo.com 

 



VĂ MULȚUMESC! 


