
Măsuri de intervenție psihopedagogică și logopedică pe perioada suspendării cursurilor din învățământul preuniversitar 

la nivelul CJRAE Vaslui 

 

Nr. 

crt 

Direcții de acțiune Măsuri la nivelul CJRAE Vaslui Termen Responsabili 

1 Realizarea procesului de consiliere/terapie 

logopedică online 
Informarea periodică de către consilieri și 

logopezi asupra: 

 

-consilierea individuală a elevilor și părinților 

pentru gestionarea diferitelor aspecte 

-consiliere de grup online 

-consiliere de grup, cu copiii și părinții, prin 

platforma Zoom 

-consilierea în carieră, mai ales pentru elevii 

din anii terminali 

-accesarea unor site-uri educaționale utile în 

consilierea carierei, redactarea de CV-uri 

online, utilizarea de mijloace electronice de 

căutare a unui loc de muncă 

-asistență și consiliere online oferite părinților, 

cadrelor didactice, asigurarea de suport 

emoțional 

-consilierea online, la cerere, pe diferite rețele 

de socializare 

-postarea zilnică a unor fișe de lucru, povești 

terapeutice, jocuri pe diverse teme, mai ales 

pentru preșcolari 

-discuții, dezbateri online pe teme precum: 

managementul situațiilor de criză, 

autodezvoltare personală și profesională, 

adaptarea la situația de izolare, anxietate, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

începând cu 

22.04.2020 

și până la 

deschiderea 

școlilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consilieri, prof. 

logopezi 



panică și stres 

-desfășurarea online a unor programe cu 

adolescenți pe tema stimei de sine și 

gestionării emoțiilor 

-asistență și logopedie online  

-continuarea, în mediul online, a programelor 

de consiliere de la nivelul cabinetelor de 

asistență psihopedagogică; programele vizează 

managementul timpului, stil de viață sănătos, 

metode și tehnici de învățare eficientă 

-realizarea de studii în domeniul consilierii 

psihopedagogice 

-postarea zilnică de fișe pentru a se asigura 

continuitatea activității logopedice 

-continuarea, în mediul online, a diverse 

proiecte în care sut implicați consilierii școlari 

-continuarea, în mediul online, a unor 

programe și activități de voluntariat 

2 Realizarea procesului de învățare online Informarea periodică de către consilieri și 

logopezi asupra: 

 

-realizarea de materiale de specialitate, 

postarea lor online, pe platforme de învățare, 

site-ul CJRAE Vaslui, pagina de facebook a 

instituției 

-realizarea de materiale, aplicații pentru 

consolidarea informațiilor la disciplinele 

predate de consilierii școlari (educație socială, 

psihologie, cultură civică) 

-susținerea orelor prin intermediul messenger, 

whatsapp, în grupurile claselor constituite 

-lecții online pe platformele Zoom, Webex, 

ASQ, Google Clasroom 

 

 

 

 

începând cu 

22.04.2020 

și până la 

deschiderea 

școlilor 

 

 

 

 

 

consilieri, prof. 

logopezi 



-pregătirea elevilor de liceu pentru examenul 

de Bacalaureat 

3 Colaborarea și comunicarea permanentă cu 

toți partenerii educaționali, în vederea 

asigurării resurselor necesare desfășurării 

activității online 

Informarea periodică de către consilieri și 

logopezi asupra: 

 

-menținerea legăturii cu elevii, părinții, cadrele 

didactice prin intermediul rețelelor de 

socializare, whatsapp, telefon 

-crearea de grupuri la nivelul unităților de 

învățământ în care consilierul/prof. logoped își 

desfășoară activitatea 

-elaborarea de materiale informative pentru 

grupurile de contact 

-elaborarea și postarea de materiale pe 

platforma ISJ Vaslui 

-informarea și susținerea părinților prin 

intermediul grupului LOGOPEDIE 

-menținerea legăturii cu elevii/părinții/cadrele 

didactice prin intermediul grupurilor create la 

nivelul unităților de învățământ 

-trimiterea de fișe, materiale, link-uri prin 

messenger sau e-mail părinților/cadrelor 

didactice 

începând cu 

22.04.2020 

și până la 

deschiderea 

școlilor 

consilieri, prof. 

logopezi 

4 Coordonarea și monitorizarea organizării și 

desfășurării activităților suport pentru 

consilirea/învățarea online în învățământul 

preuniversitar 

Informarea periodică de către consilieri și 

logopezi asupra: 

 

-asigurarea accesului la materialele realizate de 

consilieri și prof. logopezi 

-împărtășirea experiențelor și a exemplelor de 

bună practică în grupurile de lucru whatsapp 

formate la nivelul instituției 

începând cu 

22.04.2020 

și până la 

deschiderea 

școlilor 

director 

CJRAE, 

coordonator 

CJAP, 

consilieri, prof. 

logopezi 

5 Realizarea instrumentelor de colectare a 

datelor  
Informarea periodică de către consilieri și 

logopezi asupra: 

începând cu 

22.04.2020 

consilieri, prof. 

logopezi 



-feedback cerut elevilor la orele de predare 

online 

-colectarea de feedback de la 

elevi/părinți/cadre didactice cu privire la 

învățarea online prin chestionare, testimoniale 

și până la 

deschiderea 

școlilor 

6 Reglarea procesului de consiliere online prin 

utilizarea datelor rezultate din feedback 
Informarea periodică de către consilieri și 

logopezi asupra: 

 

-adaptarea activităților de consiliere la 

problemele semnalate de către partenerii 

educaționali (optimizarea relației copii-părinți, 

managementul conflictelor, metode de 

negociere, eliminarea unor tipare negative de 

gândire etc) 

începând cu 

22.04.2020 

și până la 

deschiderea 

școlilor 

consilieri, prof. 

logopezi 

 

Director CJRAE Vaslui,          Coordonator CJAP Vaslui, 

Laic Daniela             Nacu Octavia 


