Raport general privind starea și calitatea învățământului
în cadrul CJRAE Bacău, în anul școlar 2020-2021

În anul școlar 20120 - 2021 Centrul Judeţean de Resurse și Asistență Educațională
Bacău și-a desfășurat activitatea in concordanță cu perspectivele şi obiectivele prioritare
stabilite de instituție în urma solicitărilor lansate de Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău, de
alte agenții/instituții cu care stabilește relații de colaborare și parteneriat educațional, corelat
cu ţintele şi opţiunile strategice proprii, înscrise în planul de dezvoltare instituţională.
Desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup a preşcolarilor, elevilor, cadrelor
didactice şi părintilor de catre cei consilieri scolari angajati, cu puncte de lucru in diverse unitati
de invatamat din judet unde s-au amenajat cabinete de asistenţă psihopedagogică.
În scopul asigurării calității serviciilor educaționale specifice oferite de CJRAE Bacău
tuturor beneficiarilor (copii preșcolari, elevi, tineri, cadre didactice, părinți/aparținători legali),
pe parcursul anului școlar 2020-2021 instituția a dezvoltat intervenții adaptate nevoilor acestor
categorii de beneficiari, care au vizat, prioritar:
 intensificarea acțiunilor de sprijinire a accesului la educație pentru toți copiii, precum
și a participării la o educație incluzivă de calitate, prin elaborarea si implementarea unor
proiecte coordonate de CJAP Bacău, cu activități desfășurate în toate unitățile de
învățământ la nivelul cărora funcționează cabinete de asistență psihopedagogică,
precum și în școli la nivelul cărora nu funcționează cabinete școlare/interșcolare;
 valorificarea resurselor CJRAE în vederea sprijinirii procesului de evaluare a copiilor
pentru înscrierea în clasa pregătitoare și clasa I;
 inițierea și derularea unor proiecte județene care au răspuns unor nevoi comune de
consiliere în ceea ce privește orientarea carierei, ameliorarea comportamentelor
indezirabile in spațiul școlar, susținerea performantei școlare,
 oferirea de sprijin pentru dezvoltare emoțională, reziliență și stare de bine, în contextul
provocărilor aduse de pandemie;
 dezvoltarea serviciilor de evaluare a copiilor cu CES în cadrul Serviciului de Evaluare
și Orientare Școlară și Profesională, cu emiterea certificatelor în cadrul COSP;
 dezvoltarea serviciilor de asistență și terapie logopedică, la nivelul județului, inclusiv
adaptarea acestora la solicitările și specificul impus de perioada pandemiei;
 dezvoltarea serviciilor de mediere școlară, prin intermediul mediatorilor școlari care
activează în comunitățile și unitățile de învățământ cu populație mixta etnic și nu numai;
 implicarea, în calitate de partener, alături de ISJ Bacău, în derularea proiectelor
coordonate de UNICEF România Împreună pentru viitor. Educație incluzivă de
calitate, facilitarea tranziției de la gimnaziu la liceu și respectiv România crește cu
tine.
În acord cu obiectivele stabilite și cu planurile operaționale construite și asumate prin
Planul managerial al CJRAE Bacău, în anul școlar 2020-2021 au fost derulate activități
specifice în scopul optimizării modului de organizare și funcționare a CJRAE, creșterii autonomiei
instituționale, eficientizarea rețelei cabinetelor școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică, a
cabinetelor logopedice și a tuturor compartimentelor de la nivelul instituției.
Pe componenta servicii de consiliere și asistență psihopedagogică, principalele activități
susținute la nivelul CJAP și în cabinetele școlare și interșcolare de asistență psihopedagogică au fost:
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-

 Proiectarea și derularea, la nivelul cabinetelor școlare/interșcolare de asistență
psihopedagogică, sub coordonarea și monitorizarea CJAP și a directorului CJRAE, a
programelor de consiliere individuală și de grup adresate elevilor, atât fizic cât și
în sistem on-line, care să acopere ca domenii:
autocunoaştere, adaptare şi integrare socială;
tulburări emoţionale, tulburări comportamentale, controlul furiei, stres, probleme sociale;
prevenirea și diminuarea factorilor care determină tulburări de comportament,
comportamente de risc, disconfort psihic, abandon școlar;
reuşită şcolară, adaptare la cerințele școlii, stil de învăţare, motivația învățării, învăţare
eficientă, dependenţa de calculator;
pregătire pentru examene şi competiţii,
dificultăți legate de absența părinților.
Asigurarea de asistență psihologică și socio-emoțională continuă și sprijin pentru
dezvoltarea abilităților de gestionare a stresului și a mecanismelor de coping acordate
elevilor care experimentează în contextul evolutiv pandemic, stres psihologic și socioemoțional.
 Proiectarea și derularea, la nivelul cabinetelor școlare/interșcolare de asistență
psihopedagogică, sub coordonarea și monitorizarea CJAP și a directorului CJRAE, a
programelor de consiliere individuală și de grup adresate cadrelor didactice, care
să acopere ca domenii:
- cunoaşterea elevilor și crearea unor medii de învățare care oferă sprijin și previn/reduc
fenomenul de părăsire timpurie a școlii;
- strategii de identificare a copiilor în risc major de abandon și dezvoltarea unor practici
pedagogice centrate pe nevoile și bunăstarea elevilor, pentru asigurarea unei educații
incluzive de calitate;
- utilizarea unor abordări didactice flexibile, adaptate nevoilor copiilor în risc de abandon
școlar și adaptate învățării în sistem on-line;
- optimizarea comunicării profesor-elev, comunicarea școală -familie, mai ales în context
pandemic, cu valorificarea resurselor on-line;
- desfășurarea de activități formale și non formale focalizate pe reducerea discriminării și
stigmatizării în spațiul școlar și prevenția/reducerea fenomenului de violență în școală;
- asistenţă în realizarea activităților de orientarea carierei, de către profesorii diriginți;
- tratarea diferențiată a elevilor cu cerințe educaționale speciale, proiectarea curriculumului
adaptat, întocmirea și aplicarea planurilor de servicii individualizate, monitorizarea evoluției
copiilor cu CES integrați în învățământul de masă.
- asigurarea de asistență psihologică și socio-emoțională continuă și sprijin pentru
dezvoltarea abilităților de gestionare a stresului și a mecanismelor de coping acordate
cadrelor didactice care experimentează în contextul evolutiv pandemic, stres psihologic și
socio-emoțional.
 Proiectarea și derularea, la nivelul cabinetelor școlare/interșcolare de asistență
psihopedagogică, sub coordonarea și monitorizarea CJAP, cu sprijinul și al cadrelor
didactice din cadrul Compartimentului de Consiliere Parentală și a directorului CJRAE,
a programelor de consiliere individuală și de grup adresate părinților, care să
acopere ca domenii:
- particularităţile individuale şi de vârstă şi nevoia cunoaşterii copilului, abordarea
apreciativă în educația parentală; comunicarea şcoală-familie;
- orientarea şcolară şi profesională în familie;
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- rolul familiei în terapia cazurilor problematice; igiena intelectuală şi fizică a
copiilor;
- factorii de risc în adaptarea şcolară; formele inadaptării şcolare şi familiale;
- consiliere parentală pentru părinții cu copii care au tulburări de învăţare.
Pentru a veni în sprijinul părinților, au fost elaborate și postate pe site-ul CJRAE, în
spațiul destinat Compartimentului pentru Consiliere Parentală, materiale de informare și
consiliere adresate părinților, pentru accesare acestora în sistem online.
 Elaborarea şi mediatizarea unor materiale de specialitate şi studii, de către profesorii din
CJAP, cu sprijinul consilierilor din cabinete:
 Studiu. Analiza de nevoi de consiliere și asistență psihopedagogică, la nivelul județului
Bacău
 “Fiecare copil special, cu visul lui”. Program și studiu de consiliere și pre-orientare
școlară a elevilor cu CES din clasa a VIII-a
 Opțiunile școlare și profesionale ale elevilor de clasa a VIII-a de la nivelul județului
Bacău
 Portret de adolescent. Studiu privind surprinderea influenței pandemiei asupra
dezvoltării socio-emoționale a adolescentului.
 Bully free.

 Elaborarea şi implementarea de programe/proiecte educaţionale judeţene, coordonate
de profesorii din CJAP, pe domenii de interes corelate nevoilor identificate în școli:
- “Călătorie în lumea emoțiilor” – program de consiliere adresat copiilor de la clasele
pregătitoare – a IV-a, care vizează dezvoltarea abilităților de identificare, analiză și gestionare
a diferitelor emoții și de exersare a căilor de rezolvare non-violentă a conflictelor
- “Familia, colecție de povești” – program de consiliere parentală
- “Fiecare copil cu visul lui” – program de consiliere privind reorientarea școlară a elevilor cu
CES de la clasele a VIII-a și valorificarea rezultatelor studiului în stabilirea de către ISJ Bacău
a locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES
- Youth Spect Actors – SECS - program adresat elevilor de liceu, focalizat pe recunoașterea
diferitelor subiecte legate de inegalități și violență care apar în diverse comunități (în școală,
la locul de muncă, în diferite tipuri de relații).
- Provocările serviciilor de consiliere în contextul predării și învățării de tip online – program
adresat consilierilor școlari, focalizat pe sprijinirea acestora pentru a-și adapta/inova serviciile
de consiliere după principiile predării/învățării online.
 Asigurarea orientării școlare și profesionale a elevilor, prin desfășurarea, față în față
și în sistem online, a unor activități de informare, de consiliere individuală și de grup,
lectorate cu părinții și activități de consiliere parentală, susținute de consilierii școlari,
adresate elevilor și părinților, cu privire la:
- trecerea de la învăţământul preşcolar la clasele primare
- trecerea de la un ciclu de şcolarizare la altul
- rețeaua școlară (școli, profile, cerinţele profilelor, avantaje şi dezavantaje, modalităţi de
admitere)
- aspecte specifice legate de clasa pregătitoare și de evaluarea psihosomatică .

Investigarea opțiunilor școlare și profesionale ale elevilor din clasele
terminale, prin realizarea de sondaje și aplicarea de chestionare, în sistem fizic sau
online. Elaborarea studiului Opțiunile școlare pe județul Bacău și înaintarea lui către
ISJ Bacău, pentru fundamentarea cifrei de școlarizare.
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Activitatea CJRAE Bacău în anul școlar 2020-2021 a fost particularizată de contextul social
și educațional în care s-a aflat județul Bacău și întreaga țară, o dată cu imensa provocare pe
care a adus-o pandemia de COVID 19 la nivel mondial. Asigurarea de consiliere și suport
psihologic și emoțional elevilor, copiilor, părinților, personalului școlilor a fost în acest an o
necesitate mai acută decât oricând, iar modul în care se profilează, pe orizont lung de timp,
realizarea învățării într-un context mai frecvent în format blended-learning, a impus CJRAE
o regândire atât a modalității de oferire a serviciilor, cât și o reașezare a importanței acestei
instituții în contextul educațional și comunitar local și național.
În acest context particularizat, activitatea de consiliere și asistenţă psihopedagogică
desfăşurată în anul şcolar 2020-2021 în cadrul CJAP şi în cabinetele şcolare şi interşcolare
de pe raza judeţului Bacău care au funcţionat în licee, şcoli gimnaziale şi grădiniţe a vizat
consilierea elevilor, părinților, cadrelor didactice pe diverse probleme, precum:
adaptare/integrare, comunicare eficientă, dificultăţi de relaţionare, probleme emoţionale,
conflicte, controlul furiei, stres, probleme sociale, autocunoaştere, stil de învăţare,
concentrarea atenţiei, învăţare eficientă, absenteism, dependenţa de calculator, dificultăţi de
învăţare la copiii cu CES, consilierea elevilor cu părinţi plecaţi în străinătate, neînţelegeri
între elevi şi profesori, orientare profesională, folosirea timpului liber, stil de viaţă sănătos;
examinare individuală.
O dată cu mutarea în on-line a multora dintre activități, în anumite unități de
învățământ, în funcție de scenariul în care au funcționat pe perioade diferite de timp, pentru ca
angajații titulari CJAP să poată oferi sprijin în activități consilierilor din teren și școlilor din
județul Bacău, a fost creat pe platforma CJRAE un spațiu cu clase google, pe niveluri de
învățământ, unde consilierii din CJAP au pus la dispoziția colegilor materiale și programe de
consiliere, materiale pentru părinți și elevi, instrumente de lucru valorificabile în activitățile de
consiliere susținute în online, pentru toate nivelurile de învățământ.
Statistic, datele privind activitățile desfășurate de consilierii școlari din CJAP și din cabinete
este descrisă în cele ce urmează.
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Acordarea de servicii de asistenţă psihopedagogică pentru preşcolari/elevi, părinţi/tutori şi cadre didactice, la solicitare
După tipul
activității:

Nr
total
activități

31074

Nr. utilizatori platforme/ aplicații ( profesori consilieri școlari),
funcție de tipul de platformă/aplicație:

După tematica activităților

Nr.
activități
individuale

1. Nr.
activ. de
Nr.
autoactivicunoaștăți de
tere/
grup
intercunoaștere

15853

15221

2. Nr. activ.
managementul
emoţiilor
şi
dezvoltarea
abilităţilor
emoţionale
şi de
comunicare

3. Nr. activ.
managementul
învăţării/
dezvoltare
cognitivă/
dezvoltarea
creativității

4. Nr.
activ.
orientarea
carierei

5.
Educaţia
pentru un
stil de
viaţă
sanogen

6. Nr.
activități
metodice

Email

13311

6052

4426

2200

1

110

5085

Whats
Zoom
App

148

104

Google
Google Liclassmeet
vresq
room

149

117

2

Skype

Alte
aplicații

8

75

ALTE ACTIVITĂȚI
Tip

de

activitate

Elaborarea și transmiterea de materiale suport de

Consilierea față în față și/sau la distanță a

specialitate pentru cadrele didactice, utile în activitatea părinților/tutorilor și a cadrelor didactice cu privire la
cu preșcolarii și elevii, pentru preșcolari/elevi și pentru orientarea școlară și profesională a preșcolarilor/elevilor
părinți/tutori ai acestora

Nr.activități

cu CES
189

962

1. Consiliere individuală
1.1 Număr de beneficiari
Număr de persoane distincte care au
beneficiat de consiliere individuală

PREȘCOLARI / ELEVI

PĂRINŢI

CADRE
DIDACTICE
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Județul BACAU/Mun. București

Nivel preșcolar

Nivel primar

Nivel gimnazial

Nivel liceal și
profesional

1120

2360

4041

2381

2566

1824

1.2 Date statistice
Indicatori de performanţă
Beneficiari

Activităţi desfăşurate conform Registrului de activităţi de la
cabinetul de asistenţă psihopedagogică

PREȘCOLARI/ELEVI

PĂRINŢI

CADRE DIDACTICE

(în cabinet/online)
Nr. elevilor consiliaţi
individual

(în cabinet/online)
Nr. părinţi consiliaţi
individual

(în cabinet/online)
Nr. cadre didactice
consiliate individual

4028

612

445

9528

1068

1015

2312

561

480

Orientarea în carieră

2605

546

315

Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen (se include prevenirea
consumului de substanțe cu risc, a traficului de persoane)

1551

460

189

- alte activități

1463

542

247

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală
Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi
de comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul
școlar, a violenței domestice, a dificultăților de relaționare,
inclusiv cu copiii cu CES)
Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea
creativității (se include prevenirea eșecului școlar, a
absenteismului/ abandonului școlar)
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Număr cazuri din unități

Număr de copii care au beneficiat
de consiliere

Nr. cazuri în unitățile şcolare
(+arondări)

Nr. copii în proces de consiliere
psihopedagogică

7245

2805

Nr. cazuri în unitatea şcolară
(+arondări)

Nr. copii în proces de consiliere
psihopedagogică

956

546

Categorii copii în risc
Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în
străinătate/remigrați

Copii în risc de abandon școlar

2. Consiliere de grup/colectivă
2.1 Număr de beneficiari
PREȘCOLARI / ELEVI
Consiliere
de grup
în
cabinet

Nivel preșcolar

Nivel primar

Nivel gimnazial

PĂRINȚI

CADRE
DIDACTICE

Nivel
liceal și profesional

Nr.
grupuri

Nr.
preșcolari

Nr.
grupuri

Nr.
elevi

Nr.
grupuri

Nr. elevi

Nr.
grupuri

Nr. elevi

Nr.
grupuri

Nr.
părinţi

Nr.
grupuri

Nr. cadre
didactice

565

3589

1044

9927

1767

15593

1221

12672

416

5532

257

1924

2.2 Activități de consiliere de grup/colectivă
Tematica activităților de consiliere de grup/colectivă la clasă
cu elevii (de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de
atitudini, abilități, activități formale, nonformale ș.a)
Tematica activităților de consultanță a cadrelor didactice
(work-shop-uri, alte activități)

Număr total
activități
9821
Număr total
activități

Număr total
beneficiari
44289
Număr total
beneficiari
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Tematica activităților de consultanță a părinților/tutorilor
Lectorate, participare la ședințele cu părinții la invitația
educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.

484

2064

Număr total
activități

Număr total
beneficiari

302

2015

2.3 Programe de consiliere e grup/colectivă. Tematici abordate
Număr
total programe

Număr total
beneficiari
programe

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală

430

16933

Managementul emoţiilor şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare
(se include prevenirea bullying-ului în spațiul școlar, a violenței domestice, a
dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES)

773

16439

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității (se
include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/abandonului școlar)

331

9131

Orientarea în carieră

242

8721

Educaţia pentru un stil de viaţă sanogen (se include prevenirea consumului de
substanțe cu risc, a traficului de ființe)

250

7622

Tematica programelor de consiliere de grup/colectivă la clasă cu elevii

2.4 Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară
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Număr de activităţi/programe de informare, prevenire
și consiliere
Număr de elevi consiliaţi individual

1428

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă)

10622

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor
identificaţi având comportamente agresive / violente)
Număr de cadre didactice consiliate
Număr cazuri ameliorate în urma procesului de
consiliere

888

707
685
1134

2.5 Implicarea consilierilor în studii psihosociologice la nivel de școală, județ/sector, CJRAE, alte instituţii (numeric):
calitate

număr de consilieri
implicați

a) ca organizator

127

b) ca participant

122
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O altă dimensiune a intervențiilor la nivelul CJRAE Bacău o reprezintă acordarea de sprijin
și servicii specializate de calitate către copiii, elevii și tinerii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale
speciale, familiilor și cadrelor didactice care lucrează cu aceștia, pentru asigurarea unei educații
individualizate, adaptate particularităților și nevoilor acestei categorii de beneficiari. În acord cu planul
operațional construit pe această dimensiune, inclus în Planul managerial al CJRAE Bacău, în anul
școlar 2020-2021 echipa managerială a coordonat, sprijinit și supervizat/evaluat serviciile din
cadrul SEOSP și COSP, precum și serviciile asigurate de consilierii școlari în acest domeniu,
urmărind atingerea indicatorilor asumați, respectiv:
- asigurarea de servicii specializate tuturor copiilor cu dizabilități și/sau CES care se adresează
SEOSP ;
- creșterea cu cel puțin 6% a numărului de copii/elevi/tineri care beneficiază de servicii specializate
pe baza certificatului de orientare școlară și profesională, ca urmare a identificării și semnalării a
cât mai mute din cazurile care există în școli, de către consilierii școlari și a orientării acestora
către SEOSP.
Principalele activități desfășurate pe această componentă au fost:
- Implicarea consilierilor școlari în identificarea copiilor care prezintă suspiciuni privind prezența
unei posibile dizabilități și/sau CES, informarea familiei și semnalarea situației la DGASPC.
- Colaborarea consilierilor școlari cu cadrele didactice care lucrează cu elevii cu dizabilități și/sau
CES, cu profesorii itineranți și de sprijin, cu responsabilul de servicii psiho-educaționale, cu
ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare în:
 completarea documentelor specifice din dosarul copilului/elevului/tânărului care se
depune la CJRAE – SEOSP pentru evaluarea copilului și obținerea certificatului de
orientare școlară și profesională;
 elaborarea, implementarea și revizuirea planului de servicii individualizat ( PSI);
 monitorizarea modului de implementare în școli a recomandărilor COSP.
- Susținerea de către consilierii școlari a activităților de consiliere individuală și de grup acordată
elevilor și respectiv părinților/reprezentanților legali ai elevilor cu dizabilități și/sau CES integrați
în învățământul de masă, prin întâlniri față în față sau în sistem online.
- Asigurarea de sprijin metodologic, coordonarea și monitorizarea consilierilor școlari în
desfășurarea activităților de consiliere și asistență psihopedagogică și metodică acordată cadrelor
didactice care lucrează cu elevii cu CES integrați în învățământul de masă.
- Realizarea și distribuirea în școli, precum și încărcarea în format online pe site-ul CJRAE, a unor
materiale informative destinate cadrelor didactice, care să le ofere informaţii-cheie despre diferite
deficienţe şi bariere în învăţare pe care le pot întâmpina elevii, despre măsurile care pot fi luate
în vederea adaptării mediului din clasă și din școală pentru copiii cu dizabilităţi, despre strategii
pe care cadrele didactice le-ar putea folosi pentru a face faţă diversităţii prezentate de copiii din
clasă/școală.
- Colaborarea cu ISJ Bacău (inspectorul pentru învățământul special și special integrat) în vederea
acordării de consultanță și informării directorilor cu privire la obligațiile ce revin școlilor în
oferirea de servicii adaptate copiilor cu dizabilități și/sau CES înscriși în învățământul de masă ,
conform legislației în vigoare și cu privire la modalitățile de colaborare cu CJRAE Bacău în
vederea oferirii serviciilor educaționale specializate, individualizate, adresate acestei categorii de
copii/elevi/tineri.
În anul școlar 2020-2021, la nivelul CJRAE Bacău s-a urmărit consolidarea statutului
SEOSP și COSP la nivel județean și dezvoltarea serviciilor de evaluare, asistență
psihoeducaţională, orientare/reorientare școlară și profesională, oferite copiilor, elevilor și tinerilor
cu cerințe educaționale speciale. În perioada acestui an școlar, Serviciul de Evaluare și Orientare
Școlară și Profesională a desfășurat activități specifice de evaluare și consiliere pentru orientare
școlară și profesională, în baza legislației în vigoare, care a inclus și reglementări apărute ca răspuns
la situația pandemică.
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Având în vedere măsurile pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19,
cele trei sub-comisii din cadrul Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională Bacău
s-au întrunit conform unui program stabilit în zilele de luni, marți, miercuri și joi ale fiecărei
săptămâni de lucru. Pentru a putea răspunde tuturor solicitărilor beneficiarilor, s-a asigurat timp de
lucru atât dimineața cât și după-amiaza, în format față în față sau online, în funcție de evoluția
pandemiei:
- în perioada 14.09.2020 – 09.11.2020, activitatea s-a desfășurat în format „față în față”,
- în perioada 10.11.2020 – 24.06.2021, activitatea s-a desfășurat în format online sincron.
De asemenea, pentru a reglementa desfășurarea unitară a activității, în acord cu legislația
apărută la nivel național, a fost elaborată și aplicată procedura - PO-SEOSP-02 privind evaluarea
în cadrul SEOSP, în condițiile stării de urgență.
Rezultatele activității desfășurate de specialiștii din cadrul Serviciului de Evaluare și Orientare
Școlară și Profesională Bacău în perioada 14.09.2020 – 24.06.2021, sunt următoarele:
A1. Cazuistică, pe categorii
Intelect
liminar
frecvență
observație

159

Tulburare
din spectrul
autist

frecvență
observație

frecvență

observație

71

Dificultăți
/tulburări
emoționale
53

Tulburări
specifice de
învățare
273

Autism
infantil

Tulburări
Dificultăți
ale achizițiilor
școlare
școlare
2
116
Independent sau asociat

44

Întârziere
în achiziția și
dezvoltarea
limbajului
receptiv și
expresiv
6
125
29
72
În grade diferite de afectare, independent sau asociat

Dificultăți/
tulburări de
conduită
48

Elemente
din spectrul
autist

Dislexo
- disgrafie

Întârziere
în achiziția
limbajului

Dificultăți/
tulburări de
comportament
19

Discalculie

12

Tulburări
ale limbajului
verbal și scris

115

Dificultăți
neuromotorii,
senzoriale;
afecțiuni/
122
12
tulburări
neuropsihice;
afecțiuni
genetice
Și alte deficiențe/ tulburări / afecțiuni specifice, independent sau asociat
Sindrom
hiperkinetic

ADHD

11

A 2. Servicii recomandate
Beneficiari

Învățământ de masă

Învățământ special

recomandări

recomandări

ai activității
SEOSP

curriculum
adaptat

profesor de consiliere Logopesprijin

educațio-

die

certificat
valabil

nală

nu
necesită

Învățământ

regim
la de

certificat domiciliu

învățământ certificat

zi/ special

la valabil

săptămânal domiciliu
/
semestrial

640

368

280

325

185

4

7

10

235

15

2

din care: 286 urban

354

-

rural
TOTAL

399

250

B.1 Dosare depuse – recomandări; evidența ședințelor COSP
Activitate în cadrul Serviciului de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP)

Desfășurarea ședințelor
Comisiei
de Orientare Școlară și
Profesională (COSP)

Din care, pentru:
Nr.
total
dosare
depuse

Înscriere Înscriere
la grădi- la grădiniță
niță
(învăță- (învățământ
mânt de
special)
masă)

Înscriere Înscriere
Reînscriîn clasa în clasa Reînscriere în
pregăpregăere în
clasa
titoare
titoare
grupa
pregă(înv.
(înv. de
mare
titoare
special)
masă)

Alte situații

Nr. total
ședințe
desfășurate,
din care:

Față în față

Format
de
videoconferință

12

639

38

81

39

41

51

13

Înv. special: primar – 34; gimnazial – 53;
profesional – 3; liceal – 37; postliceal - 4
Înv. de masă:
primar – 82; gimnazial – 89; profesional
– 40; liceal - 34

16

16

0

B2. Evidența dosarelor instrumentate de SEOSP / lună
NUMĂRUL DE DOSARE INSTRUMENTATE / LUNĂ DE ACTIVITATE
Luna
Nr. de dosare

Sept.
88

Oct.
127

Nov.
89

Dec.
41

Ian.
21

Febr.
44

Mar.
61

Apr.
47

Mai
46

Iun.
75

Iul.
0

Aug.
0

B3.Evidența certificatelor de orientare școlară și profesională
Nr.
total
cereri
înregistrate la
SEOSP

Nr.
total
copii/
elevi
evaluaţi
în
SEOSP

Nr. total
certificate
emise
cu
CES

fără
CES

Nr. total de copii/elevi cu CES care au obținut
certificate de orientare şcolară şi profesională

Învățământ de masă

245
dintre care,
scolarizaţi
la
domiciliu/
spital 12

387

dintre care:
639

639

631

1
cu servicii școlarizati
educaţionale
la
de sprijin
domiciliu
361
8

Învățământ
special

Nr. de contestații
ale certificatelor de
orientare școlară
emise de COSP
Menține
certificat

1

Nr. total
certificate
emise

Emiterea
unui alt
certificat

1

632

Cereri care nu
s-au soluţionat prin emiterea
certificatelor de orientare
şcolară
şi profesională
Număr

Motivare

7

Intelect normal, fara
pb. medicale gave, se
mentine valabilitateanu se modifica
orientarea scolara

menținere în
grădiniță
peste vârsta
legală
18

13

În cadrul compartimentului de logopedie, în anul școlar 2020-2021, Centrul Logopedic
Interșcolar Bacău a funcționat cu un număr de 14 titulari, care și-au desfășurat activitatea în 16 cabinete
logopedice interșcolare: 9 cabinete în Bacău, 2 cabinete în Onești, 1 la Buhuși, 2 la Moinești, 1 la Tg.
Ocna și 1 cabinet la Comănești. Activitatea desfășurată în cadrul Centrului Logopedic Interșcolar
Județean Bacău a urmărit obiectivele generale asumate de CJRAE Bacău, în conformitate cu Planul
Managerial avizat și înregistrat cu nr. 1366/02.10.2020 și activităţile specificate în Fișa postului pentru
profesorul logoped.
1. Depistarea copiilor cu tulburări de limbaj s-a realizat timp de 3 săptămâni de la începerea
anului şcolar, respectiv în perioada 14 septembrie-2 octombrie 2020, având în vedere cele 3 scenarii
posibile de funcționare ale fiecărei unității de învățământ unde s-a efectuat depistarea. Activitatea de
depistarea a copiilor cu tulburări de limbaj s-a desfășurat în toate unitățile de învățământ preșcolar și
școlar din mun. Bacău, Buhuși, Comănești, Moinești, Onești și Tg. Ocna, totalul unităţilor de
învăţământ în care s-a efectuat depistarea copiilor cu tulburări de limbaj în jud. Bacău fiind de 99 unități
de învățământ din care 48 grădiniţe şi 51 de şcoli, toate în mediul urban. În mediul rural, CLI Bacău
nu a prestat servicii logopedice, neavând posturi de logopezi. Depistarea logopaților s-a finalizat cu
investigarea unui număr de 18 366 (6.405 preşcolari şi 11.961 şcolari). Astfel, au fost depistaţi 1375
de copii cu tulburări de limbaj şi comunicare, din care 1.098 tulburări medii şi 277 tulburări grave.
2. În anul școlar 2020-2021, au fost evaluaţi, programaţi şi înscrişi în activităţile de terapie
logopedică 410 de copii, dintre care 203 preşcolari şi 207 şcolari. Dintre aceştia, 300 prezintă tulburări
medii şi 110 tulburări grave. Numărul mai mic de copii înscrişi în terapie comparativ cu anii anteriori
se datorează efectelor pandemiei ce impun măsuri de limitare a răspândirii virusului SARS-CoV-2 prin
distanțare fizică. Ca urmare, un număr de 143 au fost înscriși pe lista de așteptare.
Conform statisticii centralizate pe tipuri de tulburări, diagnosticul cu cea mai mare frecvenţă în
acest an şcolar este tulburarea de pronunţie (308 copii din 410 înscrişi, adică ~ 75%), urmată de
tulburările asociate (două sau mai multe tulburări de limbaj, 35 de cazuri, adică~8,5%) şi tulburările
de limbaj şi comunicare asociate TSA, Sindrom Down (31 de cazuri, adică ~ 7,5%).
3. Proiectarea activităţilor s-a realizat respectând programele şcolare pentru fiecare categorie de
tulburări de limbaj, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi prin
adaptarea acestora la particularităţile grupei/elevului.
4. Desfăşurarea activităţilor terapeutice
Cei 410 de copii înscrişi la terapie logopedică au beneficiat de programe terapeutice
conforme specificului tulburării, vârstei și a gradului de tulburare, intervenţia fiind în microgrup
sau individuală. Terapia logopedică s-a desfășurat față in față sau online, în funcție de scenariul
existent (din 12. Oct.-29 ian.2021 – municipiul Bacău a intrat în scenariul roșu, iar activitatea
s-a desfășurat exclusiv online, iar din 09. nov.2020-29 ian. 2021 toate centrele logopedice din
județ au realizat activitatea logopedică online). Din semestrul al II-lea activitatea s-a desfășurat
în cabinetele logopedice (excepții grupe/clase/unități de învățământ care au avut perioada de 2
săptămâni de carantină). Activitatea de terapie s-a realizat utilizând metode, procedee, mijloace
și instrumente adaptate modului de organizare a activității (față în față sau online-sincron și/sau
asincron), în microgrup sau individual, și conform vârsta, tipul și gradul tulburării de limbaj al
fiecărui copil înscris în terapie. Chiar şi în aceste condiţii, din cei 410 de copii înscrişi, la
sfârșitul anului școlar în curs, au fost corectaţi 166, amelioraţi 219 şi retraşi 25, din motive
independente de activitatea terapeutului (mutarea domiciliului, dezinteresul părinţilor, absența
dispozitivelor sau a accesului la internet etc).
Trebuie remarcat, însă, numărul mare de copii cu C.E.S înscrişi la terapie logopedică:
47 din cei 110 de copii cu tulburări grave, asociate, care necesită programe terapeutice de lungă
durată, metode terapeutice specifice de recuperare şi a căror evoluţie este lentă, dat fiind
diagnosticul complex. Datorită numeroaselor solicitări directe adresate de către părinţi, cât şi
indirect, cu trimitere din Policlinica Bacău sau alte instituţii medicale, profesorii logopezi au
desfăşurat în acest an școlar activităţi de terapie şi cu 10 copii din mediul rural.
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În anul şcolar 2020-2021, profesorii logopezi s-au implicat şi în activităţi de consiliere
a educatoarelor şi învăţătorilor – 99 cadre didactice consiliate, participând la întâlniri
metodice, prezentând materiale de specialitate, oferind informaţii şi soluţii pentru integrarea şi
susţinerea copiilor cu tulburări de limbaj. De asemenea, profesorii logopezi s-au implicat în
consilierea părinţilor copiilor cu logopatii prin: pliante informative, afişaj cu materiale de
specialitate, prin ghiduri cu reguli de prevenție și de limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2
pentru buna desfășurarea ședințelor de terapie logopedică (pentru părinți și copii) sau ghiduri
cu reguli de bune practici pentru desfășurarea ședințelor de terapie logopedică (pentru părinți
și copii), prin informare curentă privind evoluţia copilului şi explicarea modalităţilor de
implicare a familiei în activitatea de recuperare a tulburărilor de limbaj. Astfel, au fost consiliaţi
față în față sau online utilizând mijloace multimedia (sincron sau/și asincron), un număr de 408
de părinți.
În perioada octombrie 2020 - 25 iunie 2021 s-au desfășurat activități logopedice online
utilizând mijloace multimedia, diverse platforme, aplicații, metode, procedee și instrumente
specifice acestui mod de desfașurare a terapiei logopedice, fiind un real suport pentru învățarea
online cu copiii înscriși în terapie, care au dispus de dispozitive și au avut acces la internet,
activități de consiliere a părinților cu scopul continuării terapiei logopedice la distanță pe
perioada suspendării cursurilor și pentru sprijinirea demersului terapeutic în familie. Au fost
acordate servicii de terapie a tulburărilor de limbaj și de comunicare la distanță unui număr de
380 copii/elevi, 376 părinți.
5. Evaluarea copiilor şi elevilor care au beneficiat de terapie logopedică se
realizează în cele trei momente metodologice sub forma evaluării iniţiale, a celei continue şi a
celei finale. În activitățile de evaluare au fost utilizate metode clasice: prin probe practice şi de
chestionare orală şi scrisă, dar şi metode alternative şi complementare: portofoliul copilului,
autoevaluarea şi interevaluarea. Evaluarea logopaţilor la finalul acestui an școlar s-a realizat
exclusiv în cabinetele logopedice, prin probe individuale aplicate față în față.
În cadrul proiectului comun ,,Logoterapia. Schimb de experiențe și bune practici între
logopezi” , iniţiat de prof. Ramona Petrea, în acest an școlar au fost publicate numărul 10 și
numărul 11 al Revistei Logoterapia, revista de logopedie a Centrului Logopedic Interşcolar
Bacău, în care au apărut numeroase articole de specialitate ale profesorilor logopezi şi
colaboratorilor din mai multe judeţe ale tării.
O altă categorie de activități desfășurate de CJRAE sunt cele susținute de mediatorii școlari,
activități focalizate pe creșterea incluziunii cetățenilor români de etnie rroma și în mod particular la
asigurarea tratamentului egal și creșterea șanselor de reușită școlară, socială și profesională a copiilor
de etnie rroma. CJRAE Bacău, care are reprezentant în Grupul de Lucru Mixt de la nivelul județului
Bacău, a propus și și-a asumat îndeplinirea propriilor obiective și implementarea unor măsuri proprii,
incluse în Planul Județean de Măsuri, astfel încât, prin resursele umane și de expertiză pe care le deține,
să își aducă propria contribuție la nivelul județului.
Datele statistice privind activitatea desfășurată de mediatorii școlari în anul școlar 2020-2021
sunt următoarele:
1. Activități de mediere de grup și individuale, platforme și aplicații utilizate în perioada
pandemiei
După tipul activ.
Număr
Nr.
total
Nr.
activități
activiactivi-tăți
indivități
de grup
duale
3
4374

4
3963

5
823

Platforme/ aplicații utilizate, din care:
Email
6
25

Whats
Zoom
App
7
28

8
21

Google
Google
classLivresq
meet
room
9
18

10
19

11
0

Skype

Alte
aplicații

12

13
3

10
15

2. Număr de beneficiari ai activităților de mediere școlară
Nr. beneficiari, din care:
Copii/Elevi

Părinți/tutori

Cadre didactice

7074

2459

583

Față de atribuțiile care îi revin, stabilite în Regulamentul de organizare și funcționare a
compartimentului cu nr. 1681/09.11.2020, în conformitate cu reglementările Ordinului 3124/2017 din 20
ianuarie 2017, Compartimentul de Consiliere Parentală din cadrul CJAP Bacău a asigurat, inclusiv pe
perioada pandemiei, prin măsuri adaptate și în acord cu reglementările modului de desfășurare a activităților
din domeniul educațional în context pandemic, sprijin, informare și consiliere pentru părinți ai copiilor cu TSI
și cadre didactice, cu privire la:

- măsurile compensatorii care se pot asigura elevilor cu TSI;
- drepturile și responsabilitățile ce le revin părinților și drepturile și îndatoririle care
revin copiilor;
- măsurile compensatorii de care pot beneficia copiii;
- modalitatea de obținere a certificatelor de orientare școlară și profesională de la COSP
din cadrul CJRAE.
De asemenea, pe perioada pandemiei, CCP (Compartimentul de Consiliere Parentală) și-a
extins zona de activitate și beneficiarii cărora se adresează, acoperind toate categoriile de părinți/tutori
cu copii înscriși în sistemul de învățământ preuniversitar din județul Bacău, nu doar pe cei care au
copii cu tulburări specifice de învățare. Astfel, cu implicarea directă a profesorilor consilieri din cele
88 de cabinete școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică și a celor 5 profesori consilieri din
CJAP, în perioada pandemiei s-au desfășurat activități și programe în sprijinul părinților, precum:
sondaje privind nevoile de consiliere în rândul părinților, servicii de consiliere a părinților, activități
de educație parentală, realizarea de materiale de informare elaborate și puse la dispoziția tuturor
consilierilor din școli de către consilierii din CJAP, realizarea unor materiale de consiliere și informare
a părinților, pe niveluri de școlaritate, care au acoperit teme de interes pentru părinți, puse la dispoziția
tuturor familiilor prin publicarea lor pe site-ul CJRAE Bacău, în secțiunea special dedicată
Compartimentului de Consiliere Parentală.
Activitățile desfășurate în cadrul CCO au avut două mari categorii de adresabilitate: familiile
copiilor cu TSI, în vederea diagnosticării și reabilitării pe tot parcursul școlarizării a elevilor
cu tulburări specifice de învățare, precum și familiile copiilor tipici, pentru acordarea de
sprijin și consiliere pe perioada pandemiei.
Principalele categorii de activități desfășurate în cadrul și sub coordonarea CCP din cadrul
CJAP Bacău, focalizate pe sprijinul acordat familiilor cu copii cu TSI și școlilor în vederea
diagnosticării și reabilitării lor, sunt:
1. Diseminarea normelor metodologice referitoare la asigurarea suportului necesar pentru
elevii cu tulburări specifice de învățare.
Această diseminare s-a realizat atât la nivelul rețelei de consilieri școlari, prin prezentarea în
cadrul Consiliului Profesoral a componenței Comisiei, a Planului managerial și activităților propuse
pentru anul școlar 2020-2021, precum și la nivelul echipelor manageriale din școli, a cadrelor didactice
și a părinților prin crearea pe site-ul CJRAE Bacău a unui spațiu special destinat activității CCP, făcând
astfel facil accesul tuturor celor interesați, la documente oficiale și norme metodologice care
reglementează suportul necesar copiilor cu TSI. La secțiunea destinată CCP au fost publicate:
ORDINUL Nr. 3124/2017 din 20 ianuarie 2017 privind aprobarea Metodologiei pentru asigurarea
suportului necesar elevilor cu tulburări de învăţare, Regulamentul de organizare și Funcționare a
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Compartimentului, Planul managerial pentru anul școlar 2020-2021 (link https://cjraebacau.ro/cjap/compartiment-consiliere-parentala/ )
2. Sprijinirea diagnosticării precoce a elevilor/copiilor cu TSI, de către profesorii logopezi,
sub coordonarea membrului din CCP care este profesor logoped.
În perioada de realizare a depistărilor în școli de către profesorii logopezi din cadrul CJRAE
Bacău, au fost identificați, în acest an școlar, un număr de 33 de copii cu tulburări specifice de învățare,
iar în terapie s-au aflat un număr de 15 copii cu TSI din totalul copiilor logopați care beneficiază de
servicii specifice de terapie logopedică.
3. Elaborarea de materiale de informare, consiliere și materiale suport pentru părinți,
respectiv pentru cadrele did actice care lucrează cu copii cu tulburări specifice de
învățare.
Membrii CCP au elaborat, pe perioada pandemiei, și au pus la dispoziția cadrelor didactice și
a părinților materiale suport privind specificul activității cu copiii cu TSI, strategii de sprijin în familie
și la școală, specificul abordării personalizate și individualizate a acestor copii, drepturile și
îndatoririle familiei și respectiv a copilului cu TSI. Astfel au fost postate pe site-ul CJRAE , în spațiul
special destinat CCP, materiale suport, după cum urmează:
 Cum îmi pot ajuta copilul dislexic? Elemente de sprijin pentru părinți (https://cjraebacau.ro/cjap/compartiment-consiliere-parentala/resurse-pentru-parinti/);
 TSI – elemente de educație incluzivă de calitate, pentru toți copiii
(https://view.genial.ly/5fc670c1fa215c0d1cc46042/guide-tulburarile-specifice-deinvatare);
 Cum îmi pot susține emoțional copilul cu tulburări de învățare
(https://view.genial.ly/5fbfcb182835010cea693d8e/presentation-sustinereaemotionala-a-copilului-cu-tsi).
Principalele categorii de activități desfășurate în cadrul și sub coordonarea Compartimentului
de Consiliere Parentală, focalizate pe sprijinul acordat tuturor părinților, în perioada pandemiei,
sunt:
1.
Identificarea nevoilor de consiliere ale părinților
În contextul pandemic, care a impus reorganizarea tuturor activităților de educație din România
în condiții de sănătate și siguranță, prin adoptarea cu preponderență a strategiilor și metodologiilor
proprii învățării de tip blended learning sau integral online, pentru a veni în sprijinul părinților cu
activități de consiliere și suport maxim adaptate nevoilor apărute, , Compartimentul de Consiliere
Parentală din cadrul CJRAE Bacău a colaborat cu profesorii consilieri din CJAP și au inițiat realizarea
unei analize de nevoi în rândul părinților.
În acest sens, diagnoza asupra nevoilor de consiliere ale părinţilor (care a făcut parte dintr-un
demers mai amplu, ce a vizat și nevoile elevilor și cadrelor didactice) a fost realizată prin conceperea
la nivelul CCP și CJAP și apoi aplicarea la nivelul școlilor de către profesorii consilieri din cabinete a
unui set de chestionare, urmată de cuantificarea datelor obţinute, realizată de profesorii consilieri din
CJAP și membrii CCP. Sondajul a vizat un număr total de 6223 părinți.
2.
Susținerea de activități de educație parentală, în sistem online, cu părinți ai copiilor de la toate
ciclurile de școlaritate
În perioada pandemiei au fost susținute un număr total de 75 de activități de educație parentală,
într-un număr de 15 unități de învățământ, de către 12 profesori consilieri școlari, pe teme de interes
care s-au adresat unui număr de 698 de părinți beneficiari.
În continuarea acelorași demersuri de susținere a familiilor în dezvoltarea competențelor
parentale, membrii ai Comisiei pentru Consiliere Parentală au susținut activități demonstrative pe teme
de educație parentală, la care au participat cadre didactice din Bacău formate pentru a deveni educatori
parentali și pentru a desfășura activități în propriile școli. Astfel, în perioada septembrie – noiembrie
2021, au fost formați 61 de profesori educatori parentali din 18 licee din Bacău și respectiv 38 de
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profesori educatori parentali din 24 de școli gimnaziale, formarea desfășurându-se sub coordonarea
Asociației HoltIS, în cadrul parteneriatului pe care CJRAE Bacău îl are în proiectul coordonat de
UNICEF România ”Educație incluzivă de calitate – sprijinirea tranziției de la gimnaziu la liceu”.

În scopul dezvoltării instituționale și creșterii calității serviciilor oferite de CJRAE Bacău tuturor categorii
de beneficiari, o altă dimensiune de intervenție a echipei manageriale în anul școlar 2020-2021 a constituit-o
extinderea și multiplicare parteneriatelor interinstituționale și implicarea în proiecte comunitare, la nivel
local, județean, național și internațional. Corelat cu planul operațional construit pe acest domeniu, inclus în
Planul managerial al CJRAE, principalele activități care au fost desfășurate și indicatorii de performanță atinși
au fost:
- Elaborarea de programe şi proiecte în parteneriat cu unităţi de învăţământ, pentru
derularea unor activități școlare și extrașcolare în care sunt implicați consilieri școlari de la
CJAP dar și din cabinete școlare, logopezi și mediatori, pe teme și domenii care vizează oferirea
unor servicii educaționale de calitate, într-un mediu incluziv: cunoaștere și autocunoaștere,
orientare școlară și profesională, adaptarea elevilor cu CES la mediul școlar, adaptarea școlii la
nevoile elevilor, prevenirea și combaterea violenței din mediul școlar, prevenirea și combaterea
abandonului școlar, optimizarea relațiilor școală – elevi – părinți, alte teme de interes pentru
cadrele didactice și elevii școlilor partenere
- Reluarea/extinderea protocoalelor de colaborare cu unitățile de învățământ care nu sunt
deservite de un consilier școlar, pentru asigurarea serviciilor de asistență psihopedagogică și
de orientare și consiliere în carieră de către CJRAE, prin profesorii consilieri școlari din CJAP
- Dezvoltarea de parteneriate cu părinții și cu structuri asociative reprezentative, pentru
extinderea și diversificarea serviciilor de consiliere parentală și educație parentală pe care le
poate oferi CJRAE Bacău.
- Reactualizarea bazei de date cu rețeaua instituțiilor și ONG de la nivel local și național care
oferă servicii educaționale și alte tipuri de servicii de sprijin copiilor; corelarea acesteia cu harta
serviciilor sociale ( și medicale) creată și pusă la dispoziție pe portalul Consiliului Județean
Bacău.
- hImplicare în calitate de promotor proiect, alături de CJRAE Iași, Asociația Betania și Asociația
Alternative Iași în proiectul depus în cadrul apelului 2 – Educația inclusivă pentru copiii și tinerii
în situație de risc : Educația incluzivă – școala pentru toți.
În anul școlar 2020-2021 CJRAE Bacău a continuat implementarea activităților în care este
implicată ca instituție parteneră, în două proiecte coordonate de UNICEF România, respectiv
proiectul Educație incluzivă de calitate – facilitarea tranziției de la gimnaziu la liceu, derulat în
intervalul martie 2019 – decembrie 2022 și proiectul România crește cu tine, derulat în perioada
martie 2019 – iunie 2022. Proiectele vizează testarea unor modele de intervenție privind promovarea
educației inclusive de calitate, prin:
- susținerea intervențiilor integrate axate pe copilăria timpurie și dezvoltarea unor strategii și
planuri de acțiune care vizează copiii cu vârsta de la naștere la 6 ani;
- facilitarea tranziției de la școala gimnazială la liceu, la nivelul celor 55 de unități de
învățământ preuniversitar selectate.
CJRAE Bacău a participat activ la implementarea eficace și eficientă a tuturor activităților,
asigurând implicarea rețelei de consilieri școlari în activitățile dezvoltate prin cele două proiecte și
diseminarea rezultatelor obținute, la nivelul întregii rețele de consilieri și mediatori școlari.
În anul școlar 2020-2021, CJRAE Bacău a participat, în calitate de partener, la scrierea proiectului
“you NEET education _Masuri de educatie de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs din județul
Bacău” ID 14754, cu derulare în perioada iunie 2021 – decembrie 2023. Proiectul vizează
îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, prin furnizarea unui pachet integrat de servicii
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de înaltă calitate și adecvate nevoilor acestui tip de grup țintă. Proiectul, a cărui beneficiar principal
este Inspectoratul Școlar Județean Bacău, contribuie la atingerea obiectivului POCU 2.4 care vizează
creșterea numărului de tineri NEEETs șomeri care se reîntorc în educație în programe de tip a doua
șansă, , prin implementarea unor măsuri identificate și proiectate în baza nevoilor concrete ale grupului
țintă, care au rezultat în urma unei analize de nevoi preliminare. Demersurile CJRAE Bacău, alături
de cele ale ISJ Bacău, vor viza, în principal:
- creșterea accesului la educație pentru 420 tineri NEETs care au reședință în mediul
rural/comunități dezavantaje sau aparțin etniei roma, prin furnizarea unor servicii integrate
(consiliere, formare, măsuri suplimentare);
- sprijin pentru finalizarea educației de bază din învățământul obligatoriu, prin dezvoltarea
și furnizarea unor programe de tip A doua șansă;
- asigurarea de suport individualizat acordat tinerilor NEETs prin operaționalizarea și
funcționarea unui centru unic de informare și consiliere în carieră, consiliere de tip onestop-shop, care va oferi servicii cross-sector ( informare și consiliere în carieră, consiliere
psihologică, socială, de sănătate, etc).
De asemenea, CJRAE Bacău a participat la implementarea proiectului cu finanțare
europeană ”Youth Spectator”, coordonat de Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, la nivelul
a 10 unități școlare din Bacău, coordonând activitățile derulate de consilierii școlari din cabinetele de
asistență psihopedagogică care funcționează în cadrul unităților de învățământ implicate: Colegiul
Național "Costache Negri" Târgu Ocna, Colegiul Tehnic" Petru Poni" Onești, Colegiul Național
”Ferdinand I ” Bacău, Colegiul Economic ”Ion Ghica” Bacău, Colegiul Tehnic "Grigore Cobâlcescu"
Moinești, Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău, Colegiul "Spiru Haret" Moinești,
Colegiul Tehnic de Comunicații ”Nicolae Vasilescu-Karpen” Bacău, Colegiul Național Pedagogic
"Ștefan cel Mare" Bacău, Liceul Tehnologic ”Alexandru Vlahuță” Podu Turcului.
Un alt proiect în care CJRAE Bacău are statutul de partener și a coordonat derularea de activități
specifice de către consilierii școlari, în anul școlar 2020-2021, este proiectul european ”Împreună
învingem violența bazată pe gen”, depus spre finanțare de către Societatea de Educație Contraceptivă
și Sexuală, în cadrul Programului Active Citizens Fund Romania.
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