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STATUTUL LEGAL AL INSTITUTIEI
Centrul Județean de Resurse şi Asistență Educațională (CJRAE) Bacău este o unitate
conexă a Inspectoratului Școlar Județean, cu personalitate juridică, subordonată Ministerului
Educației şi Cercetării, coordonată de Inspectoratul Școlar Județean Bacău.
CJRAE reprezintă o instituție de învățământ special integrat
oferirea,

coordonarea şi

monitorizarea de servicii

specializată

educaționale specifice

în

acordate

copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinților şi membrilor comunității, pentru a asigura tuturor
accesul la o educație de calitate, precum şi asistența necesară în acest sens.
Instituția s-a înființat la data de 19.01.2006, în baza Deciziei ISJ Bacău nr.7/2006, iar în
prezent include în structura sa:
o Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP) și cabinetele școlare
/interșcolare de asistență psihopedagogică
o Centrul Logopedic Interșcolar (CLI) și cabinetele logopedice
o Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională (SEOSP) și
Comisia de Orientare Școlară și Profesională
o Compartimentul mediere școlară
o Compartimentul consilierea părinților elevilor/copiilor cu TSI
o Compartiment contabilitate
o Compartiment secretariat
Beneficiarii activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională sunt
copiii, elevii, tinerii din şcolile speciale şi de masă, părinţi sau aparținători legali ai acestora,
personalul angajat în unităţile de învăţământ sau în alte instituţii care acţionează în domeniul
educației, precum şi membrii comunității locale în cadrul căreia funcţinează.
Servicii educaţionale oferite/dezvoltate de CJRAE:
a) servicii de asistenţă psihopedagogică şi orientare şcolară şi profesională, furnizate prin centrele
judeţene şi prin cabinetele şcolare de asistenţă psihopedagogică;
b) servicii de terapii logopedice, furnizate prin centrele şi prin cabinetele logopedice interşcolare;
c) servicii de evaluare, orientare/reorientare dinspre şcoala specială spre şcoala de masă şi invers, prin
intermediul comisiei de orientare şcolară şi profesională, la propunerea serviciului de evaluare şi orientare
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şcolară şi profesională din cadrul CJRAE/CMBRAE, în baza prevederilor art. 54 alin. (2) din Legea nr.
1/2011;
d) servicii de mediere şcolară, furnizate de mediatorii şcolari;
e) servicii de consultanţă pentru educaţie incluzivă, furnizate de centrele şcolare pentru educaţie
incluzivă;
f) servicii de formare, prin parteneriate cu instituţii abilitate să ofere formare iniţială, conform unor
acorduri-cadru, în baza prevederilor art. 239 alin. (2)-(4) din Legea nr. 1/2011;
g) servicii de informare şi consiliere pentru cadre didactice, copii, părinţi, precum şi pentru alţi membri
ai comunităţii;
h) servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile.
Responsabilităţile CJRAE:
a) coordonează, monitorizează şi evaluează metodologic şi ştiinţific serviciile educaţionale realizate de
către CJAP/CMBAP, cabinetele de asistenţă psihopedagogică, centrele şi cabinetele logopedice;
b) colaborează din punct de vedere metodologic cu centrele şcolare pentru educaţie incluzivă în vederea
furnizării serviciilor specializate;
c) constituie echipe multidisciplinare de intervenţie timpurie, menite să realizeze evaluarea tuturor
copiilor, monitorizarea, depistarea şi asistenţa precoce corespunzătoare a celor cu cerinţe educaţionale
speciale sau cu risc în dezvoltarea competenţelor personale;
d) propune ISJ/ISMB şcolarizarea la domiciliu pentru copiii nedeplasabili, respectiv înfiinţarea de clase
sau de grupe în spitale conform unei metodologii-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului, în baza prevederilor art. 52 alin. (3) din Legea nr. 1/2011;
e) oferă servicii de evaluare complexă şi diagnosticare a gradului de deficienţă pentru copiii, elevii şi
tinerii cu cerinţe educaţionale speciale din învăţământul special, special integrat şi din învăţământul de
masă, prin intermediul serviciului de evaluare şi orientare şcolară şi profesională şi al centrelor şcolare
pentru educaţie incluzivă, pe baza colaborării dintre comisiile din cadrul CJRAE/CMBRAE şi comisiile
pentru protecţia copilului din cadrul direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă
socială şi protecţia copilului, colaborarea între comisii realizându-se conform unui protocol de colaborare,
în baza prevederilor art. 50 alin. (1) şi (2) şi art. 51 alin. 1 din Legea nr. 1/2011;
f) participă la formarea iniţială a cadrelor didactice, prin asigurarea practicii pedagogice în unităţi de
învăţământ preuniversitar din judeţ/municipiu, în baza acordurilor/ parteneriatelor;
g) participă la formarea continuă prin identificarea nevoii de formare şi furnizează servicii în domeniu
în baza prevederilor art. 239 şi 240 din Legea nr. 1/2011;
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h) colaborează cu instituţiile acreditate în scopul formării iniţiale şi continue, cu casa corpului didactic,
instituţii de învăţământ superior, organizaţii neguvernamentale etc., în baza unor acorduricadru/parteneriate;
i) informează şi consiliază cadrele didactice în domeniul educaţiei incluzive;
j) informează beneficiarii în domeniul consilierii privind cariera;
k) realizează materiale şi mijloace de învăţământ cu valoare de suport metodico-ştiinţific pentru cadrele
didactice din învăţământul preuniversitar;
l) evaluează specialiştii care oferă servicii educaţionale din centrele de asistenţă psihopedagogică şi din
centrele logopedice, precum şi mediatorii şcolari;
m) realizează o bază de date care centralizează toate serviciile oferite beneficiarilor şi semnează/aprobă
documentele elaborate de profesioniştii din subordine, planuri de activitate, rapoarte de activitate etc.;
n) gestionează registrul de evidenţă a salariaţilor din subordine, cu excepţia personalului din centrele
şcolare pentru educaţie incluzivă;
o) analizează şi gestionează propunerile venite din partea unităţilor din învăţământul preuniversitar
privind înfiinţarea de cabinete de asistenţă psihopedagogică şi cabinete logopedice, pentru a oferi servicii
educaţionale specifice direct beneficiarilor, cu avizul/sprijinul consiliului judeţean şi al ISJ/ISMB;
p) realizează studii şi cercetări pe baza unei analize de nevoi şi la solicitarea partenerilor educaţionali;
q) facilitează relaţionarea unităţilor şi instituţiilor din învăţământul preuniversitar cu comunitatea, prin
parteneriate, proiecte şi programe.
Principalele direcții strategice asumate de CJRAE Bacău pentru perioada 2020-2024, prin
Proiectul de Dezvoltare Instituțională, vizează:

ȚINTA 1 : Dezvoltarea instituțională a CJRAE, creșterea autonomiei instituționale și eficientizarea
rețelei cabinetelor școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică, a cabinetelor logopedice și a
tuturor compartimentelor de la nivelul instituției;
ȚINTA 2 : Creșterea coerenței și eficienței activităților oferite de CJRAE Bacău la nivel
județean;
ȚINTA 3 : Extinderea și multiplicarea parteneriatelor interinstituționale și implicarea în proiecte
derulate la nivel local, județean, național și internațional, pentru susținerea dezvoltării instituționale
și a creșterii calității serviciilor oferite de CJRAE Bacău tuturor categoriilor de beneficiari.
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RESURSE UMANE
-

școlari cu specializare in

-

director CJRAE

4 consilieri

-

2 contabili (2 norme)

psihologie educațională/ clinică

(2

-

2 secretari (2,5 norme)

norme),

cu

-

1 informatician (1 normă)

specializare în pedagogie/ psihopeda-

-

1 coordonator CJAP

gogie/

-

1 coordonator CLI

norme), 2 profesori logopezi ( 1 normă)

-

4 profesori consilieri la CJAP (4 norme)

si 1 asistent social SEOSP ( 1 normă)

-

97 profesori în cabinete școlare/( 87 norme)

-

43 mediatori școlari ( 41,5 norme).

-

16 profesori logopezi în CLI și cabinetele

-

0,5 îngrijitor ( 1 post)

4

consilieri

psihopedagogie

scolari
specială

(2

logopedice ( 15 norme )

STRUCTURI COORDONATE /COMPARTIMENTE
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică ( CJAP)
Centrul Logopedic Interșcolar ( CLI) și cabinete logopedice interșcolare
cabinete școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică ( CSAP)
Serviciul de Evaluare și Orientare Școlară și Profesională ( SEOSP)
Comisia pentru Orientare Școlară și Profesională ( COSP)
Compartimentul mediere școlară; Compartiment Consiliere Parentală;
Compartiment secretariat și resurse umane; Compartiment contabilitate

MISIUNE
Misiunea instituţiei este de a asigura un cadru optim pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor
prin oferirea de resurse umane, informaţionale şi de consiliere psiho-educaţională tuturor
factorilor implicaţi (unităţi de învăţământ, elevi, părinţi, profesori, comunităţi), concretizată prin
facilitarea adaptării elevilor la mediul şcolar şi social, centrarea şi adaptarea şcolii la nevoile
elevului cu scopul de a creşte şansele de reuşită a demersurilor instructiv-educative, a
demersurilor de integrare socio-profesională adecvată fiecărui elev.
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VALORI PROMOVATE
-

respectarea drepturilor fiecărui copil în procesul de asigurare a dezvoltării sale la
potențialul maxim posibil;

-

instruire diferențiată și sprijin funcție de nevoile proprii de dezvoltare și de
particularitățile individuale;

-

parteneriat real școală-părinți-comunitate;

-

respectarea principiilor diversității culturale, etnice, lingvistice și de orice altă natură.

OBICTIV GENERAL:
Asigurarea calității serviciilor educaționale specifice oferite de CJRAE copiilor
preșcolari, elevilor, tinerilor, cadrelor didactice, părinților/aparținătorilor legali ai
elevilor, pentru a permite tuturor accesul la o educație inclzsivă de calitate.
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OBIECTIVE SPECIFICE ALE PLANULUI MANAGERIAL
OS1:

Optimizarea organizării și funcționării CJRAE, creșterea

autonomiei

instituționale

și

eficientizarea

rețelei

cabinetelor

școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică, a cabinetelor
logopedice și a tuturor compartimentelor de la nivelul instituției;
OS2: Dezvoltarea și diversificarea programelor de prevenție și intervenție
și a strategiilor de acțiune proprii CJRAE, care vizează creșterea calității
organizarea rețelei,
serviciilor

educației și participarea școlară a tuturor copiilor, combaterea
absenteismului și abandonului școlar, a discriminării de orice fel,
reducerea violenței în mediul educațional, inserția școlară și

dezvoltarea programelor
de intervenție/prevenție

profesională, creștera ratei de tranziție de la învățământul gimnazial la
cel liceal;
OS3: Acordarea de sprijin și servicii specializate de calitate copiilor,

servicii de calitate pentru
copii cu dizabilități/CES

elevilot și tinerilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale,
familiilor și cadrelor didactice care lucrează cu aceștia, pentru
asigurarea unei educații individualizate, adaptate particularităților și

parteneriate
comunitare

nevoilor acestei categorii de beneficiari;
OS4: Extinderea și multiplicarea parteneriatelor interinstituționale și
implicarea în proiecte comunitare, la nivel local, județean, național și
internațional, în scopul dezvolării instituționale și creșterii calității
serviciilor oferite de CJRAE Bacău tuturor categorii de beneficiari.
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PLAN OPERATIONAL
RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI

EVALUARE,

INDICATORI

DE PERFORMANȚĂ

BENEFICIARI

TERME

DELEGATE

1

OS1:

NE

2

3

4

5

Optimizarea organizării și funcționării CJRAE și creșterea autonomiei instituționale, eficientizarea rețelei cabinetelor școlare/

interșcolare de asistență psihopedagogică, a cabinetelor logopedice și a tuturor compartimentelor de la nivelul instituției
INDICATOR DE PERFORMANŢĂ: capacitatea de proiectare, programare, organizare, conducere, control și evaluare a calității serviciilor oferite de CJARE, la nivelul u
tuturor compartimentelor
toate categoriile

-grad ridicat de corelare a viziunii și

ale ISJ Bacău, cu strategia de dezvoltare a învăţământului

de beneficiari ai

țintelor propuse și asumate în

preuniversitar băcăuan, cu strategia M.E.C. şi cu Programul

serviciilor

documentele

de Guvernare.

CJRAE ,

CJRAE cu cele asumate de celelalte

angajați CJRAE

instituții, de partenerii sociali

Corelarea viziunii CJRAE asupra direcțiilor de dezvoltare a Director CJRAE

toate categoriile

-nivel ridicat al concordanței dintre

sept- oct

serviciilor

de beneficiari ai

viziunea strategică a CJRAE și

2021

Corelarea documentelor programatice ale CJRAE cu cele

Director CJRAE

de consiliere, asistență psihopedagogică și
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI

EVALUARE,
BENEFICIARI

INDICATORI

DE PERFORMANȚĂ

TERME

DELEGATE

NE

logopedie, mediere școlară, evaluare și orientare școlară și coordonator CJAP

serviciilor

proiecțiile operaționale propuse

profesională, cu planurile manageriale și alte documente de

CJRAE

nivelul compartimentelor;

la

proiectare și planificare elaborate de șefii de compartimente coordonator CLI
din cadrul CJARE Bacău.
Estimarea concordanței și asigurarea corelării dintre activitățile responsabili compartimente

-gradul

proiectate și realizate prin cabinetele de consiliere, logopedie,

identificate în școli, cu activitățile și

SEOSP, rețeaua de mediatori, pe de o parte și nevoile,

programele oferite în cabinetele de

identificate în teren, de servicii de consiliere, terapie

asistență psihopedagogică

de

corelare

al

nevoilor

logopedică, mediere școlară, evaluare psihosomatică, evaluare
și orientare școlară și profesională, pe de altă parte.
Elaborarea, avizarea, transmiterea către angajați și asigurarea Director CJRAE

angajații CJRAE

- nivelul de transparență

asupra

vizibilității și transparenței, funcție de categoria căreia îi aparțin,

documentelor (ROI, ROF, planuri de

a diferitelor documente de organizare și reglementare a coordonator CJAP

activitate,

funcționării activității CJRAE (Regulament de ordine

semestriale și anuale, procese verbale

interioară, Regulament de organizare și funcționare, fișele de coordonator CLI

de control, portofolii comisii, etc)

post, fișele de evaluare anuală, programe de activitate anuală
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI

EVALUARE,

INDICATORI

DE PERFORMANȚĂ

BENEFICIARI

DELEGATE

TERME
NE

pe compartimente, rapoarte de activitate pe cabinete și responsabili compartimente
compartimente, alte documente specifice).
-gradul de accesibilitate și transparență

an școlar

circulaţiei informaţiei la nivelul tuturor compartimentelor, a

în comunicarea documentelor interne,

2021-

cabinetelor școlare de asistență psihopedagogică și a cabinetelor coordonator CJAP

către angajați

2022

Organizarea,

coordonarea,

reglementarea

şi

controlul Director CJRAE

angajații CJRAE

logopedice, prin multiplicarea documentelor, postarea acestora
pe site-ul CJRAE, organizarea de dezbateri la întâlnirile de coordonator CLI
lucru cu angajații CJRAE.
responsabili compartimente
Îmbunătățirea funcționalității site-ului CJRAE, postarea Director CJRAE

angajații CJRAE

documentelor care reglementează activitatea în domeniu, în

-accesarea facilă a site-ului; utilizarea
unui

format

organizare a

2021-

informațiilor astfel încât să poată fi ușor

2022

scopul informării mai bune a angajaților dar și a tuturor informatician CJRAE

beneficiarii

beneficiarilor.

serviciilor CJRAE accesate;

de

Valorificarea site-ului CJRAE pentru promovarea ofertei de
programe și servicii ale CJRAE, pe toate compartimentele și a

-actualitatea tuturor informațiilor;
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI

EVALUARE,
BENEFICIARI

INDICATORI

DE PERFORMANȚĂ

TERME

DELEGATE

NE

ofertei de servicii și programe asigurate prin cabinetele
școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică și logopedice
Organizarea/reorganizarea bazelor de date complexe ale Director CJRAE

angajații CJRAE; -accesibilitatea și gradul de actualitate

instituției, pe compartimente, cu privire la beneficiarii coordonator CJAP

beneficiarii

serviciilor,

serviciilor CJRAE compartimentelor / CJRAE;

nevoile

identificate,

activitățile

desfășurate, coordonator CLI

al bazelor de date create la nivelul

rezultatele obținute, bazele de date privind copiii în situații de responsabili compartimente

-relevanța

risc din școlile în care funcționează cabinete școlare/interșcolare

activitatea CJRAE

datelor

an școlar
20212022

culese,

pentru

de asistență psihopedagogică.

Implementarea SCMI la nivelul tuturor compartimentelor. Director CJRAE

angajații CJRAE;

eficacitatea

Revizuirea procedurilor operaționale și de lucru ale responsabil comisie

beneficiarii

funcționării

compartimentelor de lucru, elaborarea de noi proceduri acolo

serviciilor CJRAE

utilizarea eficientă a resurselor.

unde sunt necesare, în special în cazul nevoii de adaptare a
modalităților de desfășurare a activităților proprii la condițiile
de siguranță și sănătate impuse de traversarea perioadei
pandemiei.
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şi

eficiența
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI

EVALUARE,

INDICATORI

DE PERFORMANȚĂ

BENEFICIARI

TERME

DELEGATE

Reorganizarea

rețelei

de

cabinete

de

asistență Director CJRAE

psihopedagogică și cabinete logopedice, arondarea unităților

NE

beneficiarii

- gradul de acoperire, prin rețeaua
asistență

școlar

școlare care nu au cabinet de asistență psihopedagogică la acele coordonator CJAP

psihopedagogică și logopedie, a

2021-

unități care nu mai acoperă limita minimă de elevi/preșcolari

cererii

2022

deserviți de un cabinet.

serviciilor CJRAE de

coordonator CLI

cabinete
reale

-funcționalitatea

de

sem I- an

din

școli;

rețelei,

capa-

citatea de a deservi beneficiarii, cu
respectarea normelor în vigoare și
în condiții de eficiență.
Colaborarea cu unitățile de învățământ pentru asigurarea Director CJRAE

beneficiarii

-gradul de asigurare a condițiilor de

sem I-

condițiilor optime desfășurării activității de consiliere și

serviciilor de

funcționare optimă a activității în

an școlar

asistență psihopedagogică în cabinetele școlare/interșcolare, în coordonator CJAP

consiliere și

cabinete:

2021-

conformitate cu legislația în vigoare

orientare școlară; - număr

și pentru asigurarea

Protocoale semnate cu

2022

consilierii școlari școlile.

gestionării gestionării corecte a resurselor materiale cu care au
fost dotate aceste cabinete. Semnarea de Protocoale
interinstituționale, în acest sens.
Asigurarea desfășurării activității SEOSP și COSP, în noul an Director CJRAE
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beneficiarii

-gradul de asigurare a condițiilor de

sem I
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI

EVALUARE,
BENEFICIARI

INDICATORI

DE PERFORMANȚĂ

TERME

DELEGATE

școlar, în. spații adecvate și dotate corespunzător.
Modernizarea

bazei

materiale

din

cabinetele

Director CJRAE

școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică și cabinetele
logopedice. Asigurarea dotării acestora cu teste psihologice,

NE

serviciilor

funcționare optimă a activității

2021-

SEOSP

proprii SEOSP și COSP

2022

angajații

-gradul de acoperire a nevoii de

an școlar

CJRAE

mijloace tehnice și IT pentru

2021-

comunicare online, de instrumente

2022

serviciul contabilitate

chestionare, truse logopedice, cărți de specialitate, noi

beneficiarii

de lucru, lucrări de specialitate,

instrumente de lucru, corelate cu analiza de nevoi a

serviciilor

probe,

personalului din cabinete și implicit a copiilor, elevilor,

CJRAE

dotarea cabinetelor de consiliere,

teste,

chestionare

din

profesorilor, părinților deserviți. Asigurarea dotării cu

cabinetelor logopedice, comisiilor

mijloacele tehnice necesare desfășurării activităților în sistem

SEOSP

online, în contextul pandemic.
Achiziționarea de noi probe psihologice și instrumente
necesare realizării evaluării eficiente a copiilor, elevilor,
tinerilor cu cerințe educaționale speciale de către specialiștii
din SEOSP.
Reactualizarea situației încadrării cu personal, la CJRAE;

Director CJRAE
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beneficiarii

-gradul de acoperire a posturilor cu

conform
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI

EVALUARE,
BENEFICIARI

INDICATORI

DE PERFORMANȚĂ

TERME

DELEGATE

NE

selecţia şi recrutarea personalului implicat în desfăşurarea

serviciilor

personal calificat și cu experiență

calenda-

activităţilor de consiliere, terapie logopedică, evaluare

CJRAE

profesională,

rului din

psihologică,
comunităților

mediere

școlară

multietnice;

la

nivelul

asigurarea

școlilor

ocupării

și

prevederilor

tuturor

cu

respectarea

Metodologiei

de

mișcare a personalului

metodologie

posturilor, prin încadrarea cu personal calificat
Coordonarea și supervizarea modului de organizare şi

Director CJRAE

angajații CJRAE -eficiența, relevanța și impactul

desfăşurare a activităţii în cadrul întâlnirilor de lucru

Coordonatori CJAP, CLI

activităților propuse și desfășurate

an

profesionale (ale consilierilor, logopezilor, mediatorilor

coordonator

în cadrul întâlnirilor de lucru

școlar

școlari). Reorganizarea acestora, alegerea coordonatorilor și

compartiment

profesionale

2021-

responsabililor, coordonarea acestora în elaborarea și

mediatori școlari

implementarea planurilor de activitate pe anul școlar 2021-

șefi comisii metodice și

2022,

cerc pedagogic

eficiența comisiilor de lucru

Organizarea tuturor comisiilor de lucru din cadrul CJRAE.

responsabili comisii de

constituite

Sem I –

2022

lucru
Perfectarea, dezvoltarea instrumentelor și a documentelor de

Director CJRAE

lucru specifice activității desfășurate, atât în format fizic cât și

Coordonator CJAP
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angajații CJRAE -adaptabilitatea instrumentelor de
lucru; gradul de acoperire a nevoilor

an școlar
2021-
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI

EVALUARE,
BENEFICIARI

INDICATORI

DE PERFORMANȚĂ

TERME

DELEGATE

NE

on-line, de către consilieri, logopezi, mediatori, specialiști din

Coordonator CLI

exprimate de angajații CJRAE, în

SEOSP. Elaborarea de noi documente de lucru și instrumente

responsabil SEOSP

valorificarea acestor instrumente;

necesare în activitatea proprie compartimentelor, care să

coordonatori

-flexibilitatea, coerența și gradul de

permită și activitatea în online.

compartimente

adecvare la scop al documentelor de

2022

lucru specifice, pe tipuri de servicii ;
Asigurarea dezvoltării resursei umane prin:
-

-

-

-

Director CJRAE

angajații CJRAE -gradul

de adecvare a măsurilor

continuarea programului de mentorat și supervizare

coordonator CJAP

propuse

colegială pentru debutanți;

coordonator CLI

profesională

pentru
a

dezvoltarea
angajaților,

cu

încurajarea și susținerea metodologică a cadrelor didactice

nevoile de formare profesională

care participă la examenele de obținere a gradelor

exprimate;

didactice;

- eficacitatea și relevanța activităților

acțiuni și intervenții proiectate și coordonate în scopul

desfășurate cu debutanții și colegii

susținerii formării profesionale a angajaților de la nivelul

înscriși la grade didactice, activități

CJRAE

de sprijin metodic și metodologic.

Asigurarea participării la sesiuni de instruire organizate de
către

Consiliul

Național

pentru

Combaterea
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI

EVALUARE,

INDICATORI

DE PERFORMANȚĂ

BENEFICIARI

TERME

DELEGATE

NE

Discriminării în colaborare cu Institutul de Politici
Publice,

în

cadrul

proiectului ”Combaterea

Amalia Diaconu

discriminării în clasă – ghid pentru profesori” – Profs

Diana Aprodu

AgainstDiscrimination.

Ramona Moței

Monitorizarea capacităţii cabinetelor școlare/interșcolare de

Director CJRAE

asistență psihopedagogică și a cabinetelor școlare logopedice

angajații CJRAE

profesorii

-graficul vizitelor de monitorizare în

consilieri școlari școli și cabinete;

de a-şi adapta oferta de servicii și programe de consiliere, coordonator CJAP

anul

-evaluarea planurilor de activitate

școlar

asistență psihopedagogică și de terapie logopedică, la cererea

profesorii

propuse,

din

2021-

și nevoile existente în școlile deservite și la specificul lucrului coordonator CLI

logopezi

perspectiva adaptării la nevoile

2022

pe

cabinete,

in sistem online sau față de față, funcție de scenariul în care se

școlii și la scenariile de funcționare

va desfășura activitatea, în fiecare școală.

a școlilor;
-evaluarea gradului de realizare a
analizei de nevoi inițiale, în școli,
prin

consultarea

beneficiarilor,

online sau direct.
Realizarea și implementarea unui grafic de asistențe la

Director CJRAE
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI

EVALUARE,
BENEFICIARI

INDICATORI

DE PERFORMANȚĂ

TERME

DELEGATE

activități, a directorului însoțit de profesori consilieri și

NE

CJRAE

logopezi metodiști ai ISJ, de responsabilii pe compartimente, coordonator CJAP

-graficul vizitelor de monitorizare în

școlar

școli și cabinete;

2021-

pentru optimizarea activității consilierilor școlari, logopezilor,

responsabili

mediatorilor școlari.

compartimente

Evaluarea anuală a activităţii desfăşurate de angajații CJRAE

Director CJRAE

şi acordarea calificativelor anuale, ţinând cont de exigenţele

coordonator CJAP

tuturor

postului, de specificul activităţilor, de responsabilitatea

coordonator CLI

metodologiei

asumată şi de rezultatele activităţii, în acord cu reglementările

membrii Comisiei de

legislative în acest sens.

evaluare anuală

2022

angajați CJRAE

-realizarea în termen a evaluării Conform
angajaților,

conform calendarului și
metodologiei de
evaluare

Coordonarea,
activității

îndrumarea,

compartimentului

verificarea
financiar,

și

supervizarea
în

Director CJRAE

vederea

promovării unui management financiar-contabil eficient, în
conformitate cu

legislația în vigoare și a serviciului

secretariat – resurse umane.

Pagina 18 din 52

compartiment

-administrarea fondurilor în mod

anul școlar

financiar –

economic, eficient şi eficace

2021-2022

contabil;

pentru îndeplinirea obiectivelor

compartiment

generale ale CJRAE Bacău;

secretariat –

- eficiența și efectivitatea tuturor
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI

EVALUARE,
BENEFICIARI

INDICATORI

DE PERFORMANȚĂ

TERME

DELEGATE

NE

resurse umane

activităților

proprii

comparti-

mentului secretariat – resurse
umane, conform standardelor de
calitate stabilite.

RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

TERMENE

OS2: Dezvoltarea și diversificarea programelor de prevenție și intervenție și a strategiilor de acțiune proprii CJRAE, care vizează
creșterea calității educației și participarea școlară a tuturor copiilor, combaterea abandonului, absenteismului școlar, a discriminării de
orice fel, reducerea violenței în mediul educațional
INDICATORI DE PERFORMANŢĂ:
-

creșterea cu 10% a numărului de beneficiari ai serviciilor de consiliere și asistență psihopedagogică, de terapie logopedică și mediere școlară;

-

înregistrarea de către cel puțin 75% dintre unitățile de învățământ din județul Bacău în care sunt oferite servicii specifice de către consilierii școlari,
profesorii logopezi, mediatorii școlari, a scăderii ratei absenteismului și abandonului școlar, în paralel cu creșterea implicării părinților în viața școlii;
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

-

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

TERMENE

diversificarea grupului țintă vizat și al tematicilor urmărite prin proiectele de intervenție coordonate la nivel de CJAP și desfășurate în cabinetele
școlare/interșcolare de asistență psihopedagogică, precum și prin activitățile derulate de specialiștii din SEOSP.

SERVICII DE CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
Proiectarea

și

școlare/interșcolare

derularea,
de

la

asistență

nivelul

cabinetelor

psihopedagogică,

-

sub
elevii beneficiari

programelor de consiliere individuală și de grup adresate Director CJRAE

de activități de

elevilor, atât fizic cât și în sistem onl-line, care să acopere ca

consiliere

-

autocunoaştere, adaptare şi integrare socială;

-

tulburări emoţionale, tulburări comportamentale, controlul

anul școlar

individual și pe grup, în fiecare 2021-2022

coordonarea și monitorizarea CJAP și a directorului CJRAE, a

domenii:

numărul activităților derulate,
școală;

-

gradul de acoperire a nevoilor
de consiliere, prin tematicile
abordate în programele de

Coordonator CJAP

consiliere desfășurate;
-

soluţionarea situaţiilor pentru an școlar
care s-a solicitat consiliere, pe 2021-2022

furiei, stres, probleme sociale;

baza informaţiilor/ indicaţiilor/
materialelor oferite;
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

-

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

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 socio-emoțional.
Proiectarea

și

școlare/interșcolare

derularea,
de

la

asistență

nivelul

cabinetelor

psihopedagogică,

-relevanța temelor propuse, în

sub

raport cu nevoile exprimate de

coordonarea și monitorizarea CJAP și a directorului CJRAE, a
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

programelor de consiliere individuală și de grup adresate
cadrelor didactice, care să acopere ca domenii:
-

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

TERMENE

cadrele didactice cadrele didactice beneficiare,l a
Director CJRAE

din școli în care începutul anului școlar;
funcționează

cunoaşterea elevilor și crearea unor medii de învățare care

-soluționarea situațiilor pentru care an școlar

oferă sprijin și previn/reduc fenomenul de părăsire timpurie a Coordonator CJAP

cabinete

școlii;

asistență

consilierului școlar ;

-

psihopedago-

- relevanța și utilitatea materialelor

strategii de identificare a copiilor în risc major de

de cadrele didactice solicită sprijinul 2021-2022

abandon și dezvoltarea unor practici pedagogice centrate pe

gică și din cele și informațiilor de specialitate pe

nevoile și bunăstarea elevilor, pentru asigurarea unei

cu cae se încheie care

educații incluzive de calitate;

protocol

-

utilizarea unor abordări didactice flexibile, adaptate

colaborare

consilierul

de dispoziția

le

cadrelor

pune

la

didactice,

pentru rezolvarea unor situații

nevoilor copiilor în risc de abandon școlar și adaptate

solicitate la clasă, în relația cu

învățării în sistem on-line;

elevii, sau cu părinții;

optimizarea comunicării profesor-elev, comunicarea

- gradul de implicare a consilierilor

școală -familie, mai ales în context pandemic, cu valorificarea

școlari în asistarea și monitorizarea

resurselor on-line;

modului în care sunt întocmite și

-

aplicate planurile individuale de
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

EVALUARE,

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

-

desfășurarea de activități formale și non formale focalizate

BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

TERMENE

cadrele didactice servicii pentru copiii cu CES an școlar

pe reducerea discriminării și stigmatizării în spațiul școlar și

din școli în care integrați în învățământul de masă.

prevenția/reducerea fenomenului de violență în școală;

funcționează

-

asistenţă în realizarea activităților de orientarea carierei, de Director CJRAE

către profesorii diriginți;
-

tratarea diferențiată a elevilor cu cerințe educaționale Coordonator CJAP

- numărul de solicitări venite din

cabinete

de partea cadrelor didactice raportat

asistență

la numărul de activități desfășurate

psihopedago-

de consilieri, pentru acordarea de

speciale, proiectarea curriculumului adaptat, întocmirea și

gică și din cele asistență

aplicarea planurilor de servicii individualizate, monitorizarea

cu

evoluției copiilor cu CES integrați în învățământul de masă.

încheie protocol experimentează stres psihologic și

-

Asigurarea de asistență psihologică și socio-emoțională

care

de colaborare

continuă și sprijin pentru dezvoltarea abilităților de

2021-2022

se cadrelor

socio-emoțională
didactice

socio-emoțional

în

care
contextul

pandemiei;

gestionare a stresului și a mecanismelor de coping acordate
cadrelor didactice care experimentează în contextul evolutiv
pandemic, stres psihologic și socio-emoțional.
Proiectarea

și

școlare/interșcolare

derularea,
de

la

asistență

nivelul

cabinetelor Director CJRAE

psihopedagogică,

sub
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părinții ,

-concordanța și adecvarea temelor an școlar

beneficiari ai

propuse în activitățile cu părinții,

2021-2022
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

coordonarea și monitorizarea CJAP, cu sprijinul și al cadrelor Coordonator CJAP

activităților de

în raport cu nevoile de consiliere

didactice din cadrul Compartimentului de Consiliere Parentală

consiliere și

exprimate de aceștia;

și a directorului CJRAE, a programelor de consiliere consilieri din CJAP cu

educație

- gradul de soluționare a situațiilor

individuală și de grup adresate părinților, care să acopere ca atribuții în consilierea și

parentală

pentru care părinții solicită

domenii:
-

educația parentală

particularităţile individuale şi de vârstă şi nevoia

consiliere și sprijin;
-numărul de activități de

cunoaşterii copilului, abordarea apreciativă în educația

consiliere individuală și de

parentală; comunicarea şcoală-familie;

grup/de educație parentală

-

orientarea şcolară şi profesională în familie;

desfășurate de consilierii școlari

-

rolul familiei în terapia cazurilor problematice; igiena

din cabinete și din CJAP;

intelectuală şi fizică a copiilor;
-

numărul de solicitări venite din

factorii de risc în adaptarea şcolară; formele inadaptării

partea părinților raportat la

şcolare şi familiale;
-

numărul de activități desfășurate

consiliere parentală pentru părinții cu copii care au

de consilieri, pentru acordarea de

tulburări de învăţare.

asistență socio-emoțională
părinților care experimentează
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

-

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

Crearea și postarea pe site-ul CJRAE, în spațiul destinat

Compartimentului

pentru Consiliere Parentală, a

materiale de informare și

TERMENE

stres psihologic și socio-

unor

emoțional în contextul pandemiei.

consiliere adresate părinților,

pentru accesare acestora în sistem online.
-

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.
Elaborarea şi mediatizarea unor materiale de specialitate şi studii, Director CJRAE

beneficiarii

-relevanța studiilor în raport cu an școlar

realizate de profesorii consilieri din cabinete și logopezi..

serviciilor

problematica întâlnită cel mai 2021-2022

CJRAE

frecvent în școlile din județul

coordonator CJAP

Elaborarea şi mediatizarea unor materiale de specialitate şi studii,
de către profesorii din CJAP, cu sprijinul consilierilor din cabinete:

Bacău;

profesori consilieri din

 Studiu. Analiza de nevoi de consiliere și asistență CJAP
psihopedagogică, la nivelul județului Bacău
 “Fiecare copil special, cu visul lui”. Program și studiu
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instituțiile

-corectitudinea demersurilor de

partenere,

cercetare propuse și urmate, pe

interesate de

fiecare studiu;
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

de consiliere și preorientarie școlară a elevilor cu CES
din clasa a VIII-a
 Opțiunile școlare și profesionale ale elevilor de clasa a

asupra

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

TERMENE

problematicile

- gradul de implicare a colegilor

urmărite prin

consilieri din cabinetele școlare, în

studiile propuse

aplicarea

instrumentelor

de

studii de caz, focus-grupuri etc);

 Portret de adolescent. Studiu privind surprinderea
pandemiei

BENEFI-

colectare a datelor (chestionare,

VIII-a de la nivelul județului Bacău
influenței

EVALUARE,

dezvoltării

-adresabilitatea

socio-

studiilor

și

diseminarea cât mai largă a

emoționale a adolescentului

rezultatelor acestora, ca bază

Elaborarea altor studii, pe diverse tematici, la solicitarea MEC, ISJ
sau a altor parteneri.

pentru intervenții educaționale și

Diseminarea acestor materiale-suport de prevenție și materiale de

de consiliere, ulterioare.

informare cel puțin către toate unitățile de învățământ unde există
cabinet de asistenţă psihopedagogică. Publicarea rezultatelor studiilor
pe site-ul CJRAE Bacău și înaintarea lor către ISJ, pentru stabilirea
unor planuri comune de acțiune în școlile din județul Bacău.

Pagina 26 din 52

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BACĂU
Str. Oituz, Nr. 24, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod Poştal 600266
Tel/Fax: 0234.557300, Web: www.cjrae-bacau.ro, E-mail: cjrae_bc@yahoo.com

RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

DELEGATE

Elaborarea

şi

implementarea

de

programe/proiecte

educaţionale judeţene, coordonate de profesorii din CJAP, pe
domenii de interes corelate nevoilor identificate în școli:

Director CJRAE

beneficiarii

-nivelul de interes al consilierilor

serviciilor

din cabinete, pentru implicare în

CJRAE

proiectele propuse, cu activități

“Familia, colecție de povești” – program de
consiliere parentală

coordonator CJAP

“ Călătorie în lumea emoțiilor” – program de
care

vizează

dezvoltarea

abilităților

desfășurate în școli;

anul școlar

sustenabilitatea

activităților 2021-2022

consilierii din

-

cabinete

propuse

consiliere adresat copiilor de la clasele pregătitoare – a
IV-a,

TERMENE

prin

proiecte,

din

perspectiva materialelor finale

de consilierii din CJAP

identificare, analiză și gestionare a diferitelor emoții și

consilierii din

elaborate, ca resurse pedagogice

CJAP

valorificabile și în alte unități

de exersare a căilor de rezolvare non-violentă a

școlare, în anii următori;

conflictelor

-finalizarea tuturor activităților, în

“ Fiecare copil cu visul lui” – program de consiliere

graficul propus pe fiecare proiect;

privind reorientarea școlară a elevilor cu CES de la

- transparența și diseminarea

clasele a VIII-a și valorificarea rezultatelor studiului în

rezultatelor și a proiectelor, pentru

stabilirea de către ISJ Bacău a locurilor distinct alocate

a fi replicate și în alte școli.
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

DELEGATE

în unitățile de învățământ de masă pentru candidații
elevi cu CES

Director CJRAE

YouthSpectActors – SECS de liceu,

TERMENE

beneficiarii

anul școlar

serviciilor

2021-2022

CJRAE

program adresat elevilor

focalizat pe recunoașterea diferitelor coordonator CJAP

subiecte legate de inegalități și violență care apar în

consilierii din

diverse comunități (în școală, la locul de muncă, în

cabinete

diferite tipuri de relații).

consilierii din CJAP

Provocările serviciilor de consiliere în contextul

consilierii din

predării și învățării de tip online – program adresat

CJAP

consilierilor școlari, focalizat pe sprijinirea acestora
pentru a-și adapta/inova serviciile de consiliere după
principiile predării/învățării online.
Coordonarea și sprijinirea consilierilor școlari din cabinetele Director CJRAE

beneficiarii

-numărul și tematica proiectelor anul școlar

școlare /interșcolare în conceperea și realizarea unor proiecte

serviciilor

inițiate de școli, în care sunt 2021-2022

de intervenție și consiliere atractive, adaptate nevoilor coordonator CJAP

CJRAE

implicați și consilierii școlari;

beneficiarilor și contextelor de desfășurare a activităților
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

( articulate astfel încât să poată fi derulate atât față în față cât și

- relevanța acestor proiecte în

online), desfășurate în parteneriat cu alte instituții școlare sau

raport cu nevoile exprimate de

alți parteneri sociali comunitari, proiecte elaborate la

beneficiari și complementaritatea

propunerea consilierilor sau la propunerea școlilor, incluse în

lor cu programele de consiliere

oferta de activități extracurriculare a școlii.

desfășurate prin cabinetul școlar

TERMENE

de asistență psihopedagogică.
Asigurarea orientării școlare și profesionale a elevilor, prin

elevii claselor

-gradul de diversificare a ofertei anul școlar

desfășurarea, față în față și în sistem online, a unor activități de

terminale

serviciilor de consiliere și orientare 2021-2022

informare, de consiliere individuală și de grup, lectorate cu Director CJRAE
părinții și activități de consiliere parentală, susținute de
consilierii școlari, adresate elevilor și părinților, cu privire la:

Coordonator CJAP

școlară și profesională, în vederea
copiii care se

unei inserții școlare și profesionale

înscriu la clasa

mai eficiente, la nivelul școlilor din

-

trecerea de la învăţământul preşcolar la clasele primare

pregătitoare

județul Bacău;

-

trecerea de la un ciclu de şcolarizare la altul

părinții

-adecvarea activităților de OȘP la

-

rețeaua școlară (școli, profile, cerinţele profilelor,

specificul școlilor, comunităților,

avantaje şi dezavantaje, modalităţi de admitere)

elevii claselor
terminale
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

-

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

aspecte specifice legate de clasa pregătitoare și de Director CJRAE
evaluarea psihosomatică .
Coordonator CJAP

TERMENE

modalitatea de desfășurare față în anul școlar
copiii care se

față dar și online;

înscriu la clasa

-

pregătitoare

materialelor de informare puse la

părinții

dispoziția elevilor și familiilor,

atractivitatea

2021-2022
și

utilitatea

pentru o bună orientare spre
liceu/școală

profesională

și

respectiv spre piața muncii.
Investigarea opțiunilor școlare și profesionale ale elevilor din Director CJRAE

elevii claselor

-corectitudinea

clasele terminale, prin realizarea de sondaje și aplicarea de

terminale

demersurilor

chestionare, în sistem fizic sau online. Elaborarea studiului coordonator CJAP

părinții

opțiunilor;

științifică
de

sondare

a anul școlar
a 2021-2022

Opțiunile școlare pe județul Bacău și înaintarea lui către ISJ

- gradul de acoperire, în realizarea

Bacău, pentru fundamentarea cifrei de școlarizare.

studiului, a populației școlare din
județul Bacău – clasa a VIII-a;
- respectarea termenelor pentru
predarea studiului către ISJ Bacău.
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

EVALUARE,

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

Coordonarea, organizarea și supervizarea activităților de Director CJRAE

BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

preșcolari, elevi

- gradul de acoperire

TERMENE

a conform

evaluare psihosomatică a copiilor în vederea înscrierii în

solicitărilor,

învățământul

-documentație aferentă evaluării din

primar

în

anul

școlar

2021-2022,

în coordonator CJAP

calendarului

conformitate de normele metodologice care vor reglementa, în

psihosomatice, corect și complet metodologia

acest an, această activitate.

întocmită, înaintată în termen către de înscriere
ISJ Bacău.

a copiilor în
învățământul primar
2021-2022

SERVICII DE LOGOPEDIE
Coordonarea și asigurarea resurselor necesare pentru depistarea Director CJRAE

copiii din

-gradul de acoperire a unităților de sept-oct

copiilor cu tulburări de limbaj în toate unităţile de învăţământ

grădinițele din

învățământ din județ, în etapa 2021

preşcolar şi şcolar din municipiul Bacău, Oneşti, Moineşti, coordonator CLI

județ

depistărilor;

Buhuşi şi Târgu – Ocna.
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

DELEGATE

Desfășurarea, în

cabinetele

logopedice

interșcolare,

a Director CJRAE

TERMENE

copiii cu

-gradul de acoperire cu personal Sem I -

examinării şi evaluării inițiale complexe, urmată de fixarea

tulburări de

calificat ( profesorii logopezi din 2021-2022

diagnosticului diferenţial şi programarea copiilor la activităţi, coordonator CLI

limbaj

rețea) și răspuns la cel puțin 80%

stabilirea orarelor şi cabinetelor flotante, constituirea grupelor

din solicitările și cazurile care se

în funcţie de diagnostic, gravitatea tulburării și vârsta copiilor.

adresează CLI;
-documentație aferentă evaluării
inițiale;

Desfăşurarea activităţilor terapeutice pe grupe/individual, în Director CJRAE

copiii cu

-numărul de activități de terapie anul școlar

sistem față în față sau online, pentru corectarea tulburărilor de

tulburări de

desfășurate, pe fiecare caz, pentru 2021-2022

limbaj ale copiilor beneficiari ai serviciilor de terapie coordonator CLI

limbaj

recuperare;

logopedică. Promovarea unor strategii de intervenție care să

-nivelul de implicare al altor

presupună colaborarea dintre profesorul logoped cu alţi

familiile

specialiști, alături de logoped anul școlar

parteneri: părinţii, cadrele didactice, persoane specializate, Director CJRAE

acestora

(familie, consilier, medici etc) în 2021-2022

medici, profesori consilieri, psihologi etc., inclusiv în sistem
online.

terapia
coordonator CLI
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copiii
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

și

TERMENE

Consilierea părinților cu copii în terapie, realizată în sistem Director CJRAE

părinții/

-atractivitatea

utilitatea anul școlar

online și față în față, funcție de scenariile de funcționare în

aparținătorii

materialelor de informare și a 2021-

anumite perioade. Realizarea de materiale, fișe și instrumente coordonator CLI

legali ai copiilor

instrumentelor de lucru puse la 2022

de lucru în sprijinul părinților și copiilor și punerea cestora la

logopați aflați în

dispoziția părinților

dispoziția familiilor, atât în format tipărit cât și online.

terapie

Colaborarea profesorilor logopezi cu profesorii consilieri
școlari, pentru asigurarea serviciilor de consiliere familiilor cu
copii logopați.
Sprijin asigurat profesorilor logopezi pentru creșterea calității Director CJRAE

profesorii

-gradul de adecvare a tematicilor anul școlar

serviciilor oferite copiilor cu tulburări de limbaj și familiile

logopezi

cursurilor de formare la nevoile 2021-2022

acestora, prin:
-

coordonator CLI

exprimate de profesorii logopezi;

îmbunătățirea dotării cabinetelor logopedice cu

-

materiale adecvate, adaptate în funcție de nivelul de
dezvoltare a limbajului fiecărei grupe de logopati;

Director CJRAE

funcționalitatea

cabinetelor

profesorii

logopedice, nivelul de dotare cu

logopezi

dispozitive IT, instrumente, truse anul școlar
logopedice, fișe de lucru și 2021-2022

coordonator CLI
Pagina 33 din 52

materiale specifice intervențiilor

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BACĂU
Str. Oituz, Nr. 24, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod Poştal 600266
Tel/Fax: 0234.557300, Web: www.cjrae-bacau.ro, E-mail: cjrae_bc@yahoo.com

RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

-

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

TERMENE

asigurarea dotării cabinetelor logopedice cu device-

de terapie a limbajului, programe

uri necesare desfășurării în bune condiții a

de terapie online.

activităților de terapie logopedică în sistem online;
-

facilitarea participării profesorilor logopezi la
cursuri de formare și specializare, care să le
dezvolte competențele în utilizarea metodelor
specifice activității logopedice dar și a unor metode
terapeutice moderne cum ar fi: ludoterapia,
meloterapia, IAC; abilitarea pentru conceperea si
elaborarea unor programe terapeutice pentru copii
cu autism si tulburări de achiziție a limbajului;

Activități de informare și consiliere susținute de profesorii Director CJRAE
logopezi,

adresate

educatoarelor,

învăţătorilor

şi

părinții și

-impactul și relevanța materialelor anul școlar

cadrele didactice prezentate

părinților

și 2021-2022

părinţilor, pe probleme de psihopedagogie și de terapie a coordonator CLI

care lucrează cu

profesorilor;

limbajului; participarea şi prezentarea în comisiile metodice

copiii aflați în

-numărul activităților susținute și a

şi cercurile pedagogice a unor materiale cu tematică specifică,

beneficiarilor
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

TERMENE

în cadrul lectoratelor cu părinții, în activități comune de

terapie

categorii : părinți, cadre didactice

consiliere și educație parentală, alături de consilierul școlar.

logopedică

care lucrează la clasă cu copiii
logopați.

Sprijin asigurat CLI Bacău pentru organizarea, și în acest an Director CJRAE

cadre didactice

Numărul cadrelor didactice din anul școlar

școlar, a Simpozionului Național cu tematica ,,Bune practici

din țară,

învățământul

de colaborare în prevenirea şi terapia tulburărilor de limbaj” coordonator CLI

interesați de

învățământul special și special - 2022

– ediția a VIII-a, prin activități directe cu cei interesați, sau în

tulburările de

integrat,

sistem online, funcție de evoluția pandemică și de

limbaj ale

logopedice, C.S.E.I. din țară,

reglementările legale.

copiilor

participanți la simpozion.

Elaborarea propriilor direcții de acțiune și seturi de măsuri Director CJRAE

beneficiarii

-grad ridicat de corelare a septembrie-

ale CJRAE Bacău, incluse în Planul Județean de Măsuri

serviciilor de

viziunii și țintelor propuse și octombrie

privind incluziunea minorității rome de la nivel local și responsabil compartiment

mediere școlară

asumate

de

C.J.R.A.E.,

masă, 2021
centre

SERVICII DE MEDIERE ȘCOLARĂ

județean, corelate cu

finalitățile și direcțiile de acțiune mediere școlară

în

documentele 2021

programatice ale CJRAE cu
privire la intervențiile
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

formulate în Strategia națională de incluziune a cetăţenilor

susținere a copiilor romi, cu

români aparţinând minorităţii rome .

cele

asumate

de

TERMENE

celelate

instituții, de partenerii sociali
Identificarea și includerea
CJRAE și în mod particular a

unor reprezentanți

Director CJRAE

unor reprezentanți ai

mediatorilor școlari în Grupul Mixt de Lucru de la nivelul

coordonator compartiment

Instituției Prefectului Bacău, pentru anul școlar 2021-2022.

mediere școlară

Elaborarea, în cadrul

beneficiarii

-numărul de reprezentanți ai anul școlar

serviciilor de

CJRAE în structurile de decizie;

mediere școlară

-participarea la toate întâlnirile

2021-2022

de lucru organizate de Instituția
Prefectului

grupului de lucru, a unor

și

propuneri și măsuri care să fie incluse în strategia județeană

demersurilor

privind îmbunătățirea accesului la educație a copiilor romi.

CJRAE în domeniu

și

prezentarea
inițiativelor

Coordonarea proiectării planului de activități pentru anul Director CJRAE

beneficiarii

-gradul de acoperire, în planul de anul școlar

școlar 2021-2022 pe compartimentul mediere școlară

serviciilor de

activități, a întregii problematici 2021-2022

(corelat cu Planul Județean de Măsuri privind incluziunea coordonator compartiment

mediere școlară

cu care se confruntă în mod special

minorității rome de la nivel local și județean), cu includerea mediere școlară
unor activități focalizate pe:
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

DELEGATE

•

TERMENE

creşterea nivelului de incluziune educaţională a copiilor
și elevilor români aparţinând minorităţii rome

•

asigurarea accesului tuturor copiilor romi la o educaţie
de calitate

•

păstrarea, afirmarea şi dezvoltarea identităţii culturale a
romilor.

Implicarea

mediatorilor

şcolari

în

activități

de

Director CJRAE

părinți

identificare a:
- preşcolarilor/elevilor romi care nu frecventează
grădiniţa/școala și în oferirea de consiliere familiilor pentru

preșcolari, elevi, -acuratețea

și

adecvarea

realitatea din comunități,

la anul școlar
a 2021-2022

responsabil compartiment

situațiilor și cazurilor identificate

mediere școlară

de mediatorii școlari, situații de

înscrierea copiilor în sistemul de învățământ.

ne frecventare a grădiniței/școlii de

- copiilor care nu au frecventat învăţământul preşcolar
și sensibilizarea familiilor roma pentru ca aceștia să urmeze
programele de tip "Grădiniţa de vară", acolo unde aceste
programe se vor organiza la nivelul județului Bacău, sub
coordonarea ISJ.
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

DELEGATE

Valorificarea

datelor raportate

de mediatorii

școlari

Preșcolari, elevi, -accesibilitatea

semestrial și organizarea unei bazei de date privind:
-

-

gradul

de anul școlar

actualitate al bazei de date create;

școlile cu elevi romi declarați și nedeclarați (cel puțin Director CJRAE

didactice și

10%) din rețeaua școlară, cu unitățile de învățământ

echipe

-gradul de valorificare a datelor

manageriale din

raportate

participarea copiilor romi la educaţie, pe școli și niveluri mediere școlară

școlile deservite

elaborarea intervențiilor propuse

de învăţământ;

de mediatori

de CJRAE – compartimentul

situația rezultatelor școlare și a abandonului școlar în

școlari

mediere școlară .

deservite de un mediator școlar;
-

părinți, cadre

și

TERMENE

coordonator compartiment

și

centralizate,

2021-2022

în

rândul elevilor de etnie roma;
-

nivelul de educaţie a romilor aflaţi în afara sistemului de
învățământ, în comunitățile în care există mediator
școlar;

-

Preșcolari, elevi,
părinți, cadre

-accesibilitatea

copiii și elevii de etnie roma din mediul rural care

didactice și

actualitate al bazei de date create;

parcurg mai mult de 5 km de acasă la şcoală, din coordonator compartiment

echipe

localităţi unde ponderea elevilor romi din şcoală este mediere școlară

manageriale din

-gradul de valorificare a datelor

de minimum 15%., pentru a beneficia de transport

școlile deservite

raportate

Director CJRAE
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

DELEGATE

TERMENE

gratuit la școală prin programul național în colaborare

de mediatori

elaborarea intervențiilor propuse

cu administrația locală.

școlari

de CJRAE – compartimentul
mediere școlară

Centralizarea la nivelul CJRAE a datelor, într-o bază de
date unitară, actualizată semestrial și anual și valorificarea ei în
Rapoartele semestriale și anuale către Prefectura Bacău.
Desfășurarea, în rețeaua de mediatori școlari, a

Director CJRAE

activităților de sensibilizare și consiliere a familiilor și
motivare a elevilor roma pentru participare în programul

responsabil compartiment

"Şcoală după şcoală" (la nivel primar şi gimnazial din

mediere școlară

beneficiarii

-numărul de familii consiliate de

anul școlar

serviciilor de

mediatori ;

2021-2022

mediere școlară

-numărul

de

participanți

programele ȘDȘ și ADS , ca

şcoli unde ponderea elevilor romi este peste 10%.) și la

urmare

programul "A doua şansă".

mediatorilor școlari

Implicarea mediatorilor școlari în sprijinirea elevilor de

Director CJRAE

etnie roma care au rezultate bune la învățătură, pentru a
accesa locurile distincte destinate candidaţilor romi la

resposnabil compartiment

admiterea acestora în învăţământul profesional și

mediere școlară

la

a

intervențiilor

beneficiarii

-nivelul de creștere a participării anul școlar

serviciilor de

şi performanţelor şcolare ale 2021-2022

mediere școlară

elevilor romi, ca urmare a
implicării

și

activităților

desfășurate de mediatorii școlari

superior.
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

TERMENE

Colaborarea mediatorilor cu profesorii consilieri școlari în Director CJRAE

beneficiarii

- adresabilitatea și impactul anul școlar

derularea, la nivelul unităților de învățământ cu populație

serviciilor de

activităților

școlară mixtă etnic, a unor programe de educaţie parentală şi resposnabil compartiment

mediere școlară

derulate

și

de

programelor 2021-2022
mediatori

în

a unor activităţi/proiecte care vizează cooperarea şcoală - mediere școlară

colaborare cu consilierii școlari,

familie – comunitate

focalizate

pe

identităţii

etno-culturale

dezvoltarea
a

romilor prin educaţie
Implicarea mediatorilor școlari în derularea, la nivelul

Director CJRAE

școlilor și comunităților în care activează, a unor acțiuni
concrete/proiecte curriculare și extra curriculare

cu

participarea directă sau în sistem online a cadrelor

responsabil compartiment
mediere școlară

relevanța

activităților

și anul școlar

beneficiarii

-

serviciilor de

proiectelor desfășurate, inițiate 2021-2022

mediere școlară

de mediatorii școlari, focalizate
pe

promovarea

educaţiei

didactice, a părinților şi a elevilor romi și neromi, focalizate

incluzive şi reducerea cazurilor

pe prevenirea discriminării şi promovarea diversităţii şi

de discriminare şi segregare

a principiilor de incluziune., cunoaşterea culturii, a

şcolară pe baze etnice, de statut

cutumelor şi a mentalităţilor rome.

social,
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RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

TERMENE

criterii care afectează copiii şi
tinerii proveniţi din grupuri
dezavantajate, inclusiv romi
Includerea mediatorilor școlari din sistem în activități

Director CJRAE

curente de perfecționare profesională organizate de MEC
împreună

cu

alte

instituții

guvernamentale,

neguvernamentale şi interguvernamentale.

responsabil compartiment

de adecvare a anul școlar

beneficiarii

- gradul

serviciilor de

măsurilor propuse în Planul 2021-2022

mediere școlară

anual

mediere școlară

de

dezvoltare

profesională, la nevoile

de

Asigurarea participării mediatorilor școlari la activități de

formare

ale

formare și dezvoltare profesională prin introducerea în Planul

mediatorilor școlari;

instituțional de dezvoltare profesională pentru anul 2021-

-numărul

2022 a unor activități adresate direct și specific

beneficiari

acestei

profesională
de

mediatori
ai

unor

activități/programe de formare

categorii profesionale.
RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

Pagina 41 din 52

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

TERMENE

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BACĂU
Str. Oituz, Nr. 24, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod Poştal 600266
Tel/Fax: 0234.557300, Web: www.cjrae-bacau.ro, E-mail: cjrae_bc@yahoo.com

OS3: 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
Indicatori:
-

asigurarea de servicii specializate tuturor copiilor cu dizabilități și/sau CES care se adresează SEOSP

-

creșterea cu cel puin 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

Implicarea consilierilor școlari în identificarea copiilor care Director CJRAE

copiii/elevii/ti-

-numărul de cazuri identificate și anul școlar

prezintă suspiciuni privind prezența uni posibile dizabilități

nerii care

semnalate;

și/sau CES, informarea familiei și semnalarea situației la coordonator CJPAP

prezintă

DGASPC.

suspiciuni
coordonator SEOSP

2021-2022

privind prezența
unei posibile
dizabilități
și/sau CES

Colaborarea consilierilor școlari cu cadrele didactice care

consilierii

-numărul de cazuri pentru care anul școlar

lucrează cu elevii cu dizabilități și/sau CES, cu profesorii Director CJRAE

școlari

consilierii se implică direct în 2021-2022

itineranți și de sprijin, cu responsabilul de servicii psiho-

asigurarea
coordonator CJPAP
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educaționale,

cu

ceilalți

membrii

ai

echipei

membrii

completarea dosarului

echipelor

evaluării în SEOSP;

completarea documentelor specifice din dosarul

multidisciplina-

-numărul de cazuri pentru care

copilului/elevului/tânărului care se depune la

re din școli

consilierul a colaborat cu cadrele

mumtidisciplinare în:
-

-

-

coordonator SEOSP

necesar

CJRAE – SEOSP pentru evaluarea copilului și

didactice care lucrează cu copiii cu

obținerea certificatului de orientare școlară și

dizabilități și/sau CES pentru

profesională,

completarea

elaborarea, implementarea și revizuirea planului de

psihopedagogice;

servicii individualizat ( PSI);

-numărul de cazuri pentru care

monitorizarea modului de implementare în școli a Director CJRAE

consilierul intervine, în echipa anul școlar

recomandărilor COSP.
coordonator CJPAP

consilierii

multidisciplinară de la nivelul 2021-2022

școlari

școlii,

pentru

aplicarea
coordonator SEOSP

Fișei

elaborarea

și

PSI, a planului de

membrii

intervenţie personalizat şi

echipelor

adaptărilor curriculare;

multidisciplina-

-

re din școli

monitorizare

numărul

de
pe

a

rapoarte

de

care

le

completează consilierul și echipa
multidisciplinară,
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semestrial ( funcție de durata
certificatului).
Susținerea de către consilierii școlari a activităților de

Director CJRAE

consiliere individuală și de grup acordată elevilor și respectiv
părinților/reprezentanților legali ai elevilor cu dizabilități

de anul școlar

-impactul

școlari

consiliere, individuală și de grup, 2021-2022
susținute cu părinții/aparținătorii

coordonator CJPAP

și/sau CES integrați în învățământul de masă, prin întâlniri
față în față sau în sistem online.

activităților

consilierii

legali și cu elevii cu dizabilități
și/sau CES;

coordonator SEOSP

- acoperirea a cel puțin 70% din
solicitările de sprijin și consiliere
care vin din partea părinților și a
copiilor/elevilor/tinerilor

cu

dizabilități și /sau CES;
Asigurarea de sprijin metodologic, coordonarea și

Director CJRAE

monitorizarea consilierilor școlari în desfășurarea activităților
de consiliere și asistență psihopedagogică și metodică

coordonator CJPAP

acordată cadrelor didactice care lucrează cu elevii cu CES
integrați în învățământul de masă.

consilierii

-impactul activităților de consiliere anul școlar

școlari

și asistență asigurate

didactice care lucrează cu elevii cu
dizabilități

coordonator SEOSP

cadrelor 2021-2022

și/sau

CES

(prin

raportare la numărul de curricula
adaptate de aceștia, numărul de
PSI, gradul de satisfacție față de
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sprijinul

primit

din

partea

consilierului privind modalitatea
de

abordare

a

copiilor

cu

dizabilități și/sau CES) ;
- acoperirea a cel puțin 75% din
solicitările de sprijin și consiliere
care vin din partea cadrelor
didactice.
Realizarea și distribuirea în școli, precum și încărcarea în format Director CJRAE

cadrele didactice -utilitatea, gradul de adecvare la anul școlar

online pe site-ul CJRAE, a unor materiale informative

din școli, care

nevoile existente și aplicabilitatea 2021-2022

destinate cadrelor didactice, care să le ofere informaţii-cheie coordonator CJPAP

lucrează cu

conținuturilor

despre diferite deficienţe şi bariere în învăţare pe care le pot

copii cu

materialele informative elaborate;

întâmpina elevii, despre măsurile ce pot fi luate în vederea coordonator SEOSP

dizabilități și/sau - distribuirea în toate școlile cu

adaptării mediului din clasă și din școală pentru copiii cu

CES

cabinet

propuse

de

în

asistență

dizabilităţi, despre strategii pe care cadrele didactice le-ar putea

psihopedagogică, a unui set minim

folosi pentru a face faţă diversităţii prezentate de copiii din

de materiale informative și ghiduri

clasă/școală.

de lucru
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Asigurarea condițiilor de funcționare eficientă a SEOSP și

Director CJRAE

COSP:
-

-

-

reorganizarea comisiilor din cadrul SEOSP astfel încât să

coordonator SEOSP

membrii

- măsura în care spațiile și dotările anul școlar

SEOSP și

puse la dispoziție asigura eficiența 2021-2022

COSP

activității proprii SEOSP și COSP;

poată deservi populația școlară din întregul județ;

- claritatea și măsura în care

asigurarea resurselor de spațiu și materiale necesare

procedurile operaționale elaborate

pentru desfășurarea activității SEOSP și COSP în sistem

clarifică

față în față, atunci când este posibil;

furnizarea

reactualizarea /elaborarea de noi proceduri de lucru

SEOSP și COSP, în contextul

proprii compartimentului SEOSP, inclusiv elaborarea de

evoluției pandemiei.

pașii

de

urmat

serviciilor

în

proprii

proceduri pentru desfășurarea evaluărilor inclusiv în
sistem online, atunci când se impune, funcție de evoluția
situației pandemice.
Colaborarea cu ISJ Bacău ( inspectorul pentru învățământul Director CJRAE

directorii

- prezentarea în cadrul cel puțin a anul școlar

special și special integrat) în vederea acordării de consultanță

unităților de

uneia dintre ședințele de instruire cu 2021-2022

și informării directorilor cu privire la obligațiile ce revin

învățământ

directorii, împreună cu inspectorul

școlilor în oferirea de servicii adaptate copiilor cu dizabilități

de specialitate,

și/sau CES înscriși în învățământul de masă , conform legislației

copiilor cu CES, a atribuțiilor

în vigoare și cu privire la modalitățile de colaborare cu CJRAE

CJRAE și școlilor, a procedurilor

Pagina 46 din 52

a problematicii

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ BACĂU
Str. Oituz, Nr. 24, Loc. Bacău, Jud. Bacău, Cod Poştal 600266
Tel/Fax: 0234.557300, Web: www.cjrae-bacau.ro, E-mail: cjrae_bc@yahoo.com

Bacău în vederea oferirii serviciilor educaționale specializate,

CJRAE privind oferirea de servicii

individualizate,adresate acestei categorii de copii/elevi/tineri.

acestor copii/elevi/tineri.

-gradul de informare a directorilor
cu privire la legislația care
reglementează
special

integrat,

învățământul
la

pașii

procedurali de urmat, la atribuțiile
pe care le au consilierii școlari în
acest domeniu.
RESPONSABILITĂŢI
ACTIVITĂȚI

/RESPONSABILITĂŢI
DELEGATE

EVALUARE,
BENEFI-

INDICATORI DE

CIARI

PERFORMANȚĂ

TERMENE

OS4: Extinderea și multiplicarea parteneriatelor interinstituționale și implicarea în proiecte comunitare, la nivel local, județan, național și internațional, în
scopul dezvolării instituționale și creșterii calității serviciilor oferite de CJRAE Bacău tuturor categorii de beneficiari.
Indicator: numărul de parteneriate interinstituționale și proiecte în care este implicată instituția
Elaborarea de programe şi proiecte în parteneriat cu unităţi Directorul CJRAE

beneficiarii

-nivelul de interes al consilierilor anul școlar

de învăţământ, pentru derularea unor activități școlare și

serviciilor

din cabinete, pentru implicare în 2021-2022

extrașcolare în care sunt implicați consilieri școlari de la CJAP

specifice

proiectele propuse de CJAP, cu

dar și din cabinete școlare, logopezi și mediatori, pe teme și

CJRAE

activități desfășurate în școli;
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domenii care vizează oferirea unor servicii educaționale de

-

sustenabilitatea

calitate, într-un mediu incluziv: cunoaștere și autocunoaștere,

propuse

orientare școlară și profesională, adaptarea elevilor la mediul

perspectiva materialelor finale

școlar, adaptarea școlii la nevoile elevilor, prevenirea și

elaborate, ca resurse pedagogice

combaterea violenței din mediul școlar, prevenirea și

valorificabile și în alte unități

combaterea abandonului școlar, optimizarea relațiilor școală –

școlare, în anii următori;

elevi – părinți, alte teme de interes pentru cadrele didactice și

-finalizarea tuturor activităților, în

elevii școlilor partenere.

graficul propus pe fiecare proiect;

prin

activităților

proiecte,

din

- transparența și diseminarea
rezultatelor și a proiectelor, pentru
a fi replicate și în alte școli, de alți
consilieri.
elevii, cadrele

-gradul de acoperire a unităților de anul școlar

unitățile de învățământ care nu sunt deservite de un

didactice,

învățământ care nu au cabinet de 2021-2022

consilier școlar,

pentru asigurarea serviciilor de asistență

părinții din

asistență psihopedagogică, prin

psihopedagogică și de orientare și consiliere în carieră de către

școlile fără

oferirea de servicii specifice, pe

CJRAE, prin profesorii consilieri școlari din CJAP.

cabinet de

baza Protocoalelor de colaborare

asistență

CJRAE - școli

Reluarea/extinderea

protocoalelor

de

colaborare

cu Directorul CJRAE
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Dezvoltarea de parteneriate cu părinții și cu structuri Directorul CJRAE

părinții

-măsura în care sunt accesate anul școlar

asociative reprezentative, pentru extinderea și diversificarea

rețelele

serviciilor de consiliere parentală și educație parentală pe care

părinților,

le poate oferi CJRAE Bacău.

de

sprijin

proprii 2021-2022

pentru

adresarea

de

educație

coordonator Compartiment

activităților

Consiliere Parentală

parentală de către CJRAE;
-gradul de adecvare a cadrului
propus

prin

acordurile

de

parteneriat inițiate de CJRAE și
interesele și nevoile părinților.
Reactualizarea bazei de date cu rețeaua instituțiilor și ONG de Directorul CJRAE

beneficiarii

-accesibilitatea

la nivel local și național care oferă servicii educaționale și alte

serviciilor

actualitate al bazelor de date create 2021-2022

tipuri de servicii de sprijin copiilor; corelarea acesteia cu harta informatician CJRAE

CJRAE

serviciilor sociale ( și medicale) creată și pusă la dispoziție pe

angajații

portalul Consiliului Județean Bacău.

CJRAE

Participare directă și sprijin tehnic și administrativ asigurat

și

gradul

de anul școlar

- adresabilitatea și impactul anul școlar

- Director CJRAE
- persoane-resursă din

beneficiarii

activităților desfășurate prin 2021-2022

furnizarea de servicii integrate în județul Bacău – model 2.0,

CJRAE,

proiectului

proiect, în rândul beneficiarilor

coordonat de Reprezentanța UNICEF România, în parteneriat

pentru implementarea

serviciilor oferite de CJRAE la

cu Consiliul Județean Bacău, DGASPC Bacău, DSP Bacău, ISJ

activităților,

nivelul județului;

pentru implementarea proiectului

Incluziune socială prin

desemnate
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Bacău și Consiliile Locale din Moinești, Buhuși, Colonești,

monitorizarea

-vizibilitatea asigurată, gradul

Horgești.

tatelor, cooperarea cu

de

instituțiile relevante de

colegilor

la nivel județean și

mediatori a exemplelor de bună

național .

practică din școlile aflate în

rezul-

promovare

în

rândul

consilieri/logopezi/

comunitățile incluse în proiect
Implicare în calitate de partener în proiectul România crește cu -Director
tine – educația timpurie, o investiție de viitor,

CJRAE

proiecte Bacău

impactul

anul școlar

consilieri școlari; activităților desfășurate prin

2021-2022

- profesorii

-adresabilitatea

și

susținute financiar di tehnic de Reprezentanța UNICEF - echipe desemnate la

- copiii preșcolari cele două proiecte, în rândul

România, alături de partenerii Consiliul Județean Bacău și ISJ nivelul

instituției,

și elevi, din

Bacău , pentru implementarea de activități specifice adresate pentru

implementarea

copiilor de la naștere la 6 ani și respective elevilor din activităților ce revin

beneficiarilor serviciilor oferite

școlile implicate de CJRAE la nivelul județului;
în proiect.

-vizibilitatea asigurată, gradul

învățământul gimnazial (clasele terminale) și liceal din județul CJRAE,

de

Bacău.

colegilor

promovare

în

anul școlar
2021-2022

rândul

consilieri/logopezi/mediatori a
exemplelor de bună practică din
școlile aflate în comunitățile
incluse în cele două proiecte.
Implicare în calitate de promotor proiect, alături de CJRAE -

Director

CJRAE
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Iași, Asociația Betania și Asociația Alternative Iași

în Bacău

serviciilor oferite activităților desfășurate prin

proiectul depus în cadrul apelului 2 – Educația inclusivă pentru

- echipă desemnată la

de CJRAE

proiect, în rândul beneficiarilor

copiii și tinerii în situație de risc : Educația incluzivă – școala

nivelul instituției,

Bacău, din

serviciilor oferite de CJRAE

pentru toți

pentru implementarea

comunitățile și

activităților și

școlile vizate în

coordonarea

proiect.

2021-2022

proiectului
Implicare în calitate de partener în proiectul Împreună Director CJRAE Bacău

beneficiarii

impactul

anul școlar

învingem violența bazată pe gen, finanțat din Fonduri - echipă desemnată la

serviciilor oferite activităților desfășurate prin

2021-2022

Norvegiene, solicitant Societatea de Educație Contraceptivă și nivelul

instituției,

de CJRAE

proiect, în rândul beneficiarilor

implementarea

Bacău, din

serviciilor oferite de CJRAE

Sexuală.

pentru

și

activităților

coordonarea proiectului

-adresabilitatea

și

comunitățile și
școlile vizate în
proiect.

Derularea proiectului cu finanțare prin POCU, în cadrul

Director

CJRAE

beneficiarii

-adresabilitatea

și

impactul

exercițiului financiar 2021-2027, pe domeniul educației de tip a Bacău

serviciilor oferite activităților

doua șansă pentru tinerii NEETs, proiecte în care poate fi - echipă desemnată la

de CJRAE

rândul beneficiarilor serviciilor

nivelul instituției pentru

Bacău, din

oferite de CJRAE

scrierea

comunitățile și

valorificată expertiza CJRAE.

și

imple-
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mentarea

activităților

din proiecte

școlile vizate în
proiecte

Derularea activităților proprii, în calitate de partener în proiectul Director CJRAE Bacău

beneficiarii

“ Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al

serviciilor oferite activităților

excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”

de CJRAE

rândul beneficiarilor serviciilor

– finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021,

Bacău, din

oferite de CJRAE

coordonat de UNICEF România.

comunitățile și
școlile vizate în
proiecte

Director CJRAE Bacău, prof. dr. Nicoleta Mihaela NEAGU
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