CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE
ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ
Obiectivul general:
Asigurarea
calităţii
serviciilor
educaţionale
specifice
acordate
copiilor/elevilor, cadrelor didactice, părinţilor pentru a permite tuturor accesul la o
educaţie de calitate, precum şi asistenţa necesară în acest sens
Valori:
Respectarea drepturilor fiecărui copil în asigurarea dezvoltării potenţialului său maxim
Instruire diferenţiată
Parteneriat şcoală – comunitate
Diversitate culturală, etnică şi lingvistică
Obiective specifice CJRAE Cluj
 Cuprinderea şi menţinerea în învăţământul obligatoriu a tuturor elevilor
 Asigurarea suporturilor suplimentare funcţie de particularităţile psiho-individuale şi sociale
ale elevilor
 Informarea şi consilierea cadrelor didactice
 Colaborarea cu factorii implicaţi pentru integrarea optimă a elevilor
 Implicarea părinţilor- eficientizarea relaţiei şcoală-familie-comunitate
 Studii, programe, proiecte
Beneficiari:
 Copii, elevi, tineri
 Părinţi, aparţinători legali
 Cadre didactice
 Membri ai comunităţii

Servicii CJRAE
1. servicii de asistenţă psihopedagogică
2. servicii de terapie a tulburărilor de limbaj şi comunicare
3. servicii de mediere şcolară
4. servicii de consultanţă pentru educaţie integrată şi servicii de sprijin
5. servicii de evaluare şi OŞP
6. servicii de formare iniţială şi continuă în colaborare cu instituţii abilitate să ofere
formare iniţială, cu CCD (ex. practica în specialitate a studenţilor de la psihologie,
practica pedagogică)
7. servicii de informare şi consiliere
8. servicii de consiliere şi prevenire a delincvenţei şi predelincvenţei juvenile
Resurse umane
 Director
 Secretară
 Administrator financiar
 Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAPP): coordonator şi 3 consilieri şcolari
 Cabinete de asistenţă psihopedagogică: 89
 Cabinete logopedice interşcolare: 30
Cabinetele de asistenţă
psihopedagogică

Cabinetele logopedice
interşcolare

Cluj-Napoca
Turda

57
10

20
3

Câmpia Turzii

4

2

Dej

7

1

Gherla

4

2

Huedin

3

1

Gilău
Apahida

1
1

1
-

Iclod

1

-

Mihai Viteazu

1

-

TOTAL: 89

TOTAL: 30

Localitate

Începând cu acest an la CJRAE Cluj vor funcţiona următoarele servicii:
Serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională (SEOSP)
Evaluează cu scopul de a stabili dacă elevul/ copilul/ tânărul are sau nu cerinţe educative speciale în
vederea orientării şcolare şi profesionale a acestuia.
Finalitatea evaluării:
 Propunerea de programe ameliorativ-formative
 Stabilirea de servicii educaţionale optime funcţie de nevoile specifice
Evaluările făcute de SEOSP sunt înaintate Comisiei de orientare şcolară şi profesională (COSP) care
poate recomanda:







integrare în învăţământ de masă
orientare spre învăţământul special
şcolarizare la domiciliu
şcolarizare în spitale
alternative educaţionale
etc.

Comisia de orientare şcolară şi profesională
Scop: realizează orientarea şcolară şi profesională a copiilor/ elevilor/ tinerilor în acord cu
particularităţile fizice, fiziologice şi psihologice pentru a se valorifica potenţialul copilului şi a favoriza
integrarea lui socio-profesională adecvată.
Competenţe: emite certificatul de orientare (valabil de la data emiterii până la finalizarea nivelului
de învăţământ)
Realizări
Programul “Introducere în Consilierea Şcolară”
Scop: Abilitarea cadrelor didactice din instituţii de învăţământ din mediul rural în vederea gestionării
situaţiilor problematice întâlnite la clasă, atât în cadrul grupului de elevi, cât şi la nivel individual.
Beneficiari:
Direcţi: cadre didactice din instituţiile de învăţământ din mediul rural
Indirecţi: elevii din instituţiile de învăţământ din mediul rural, părinţii elevilor din mediul rural
Programul “Trec la Gimnaziu”
Scop: Reducerea impactului pe care tranziţia de la învăţământul primar la cel gimnazial îl poate avea
asupra copilului şi familiei.
Obiective:

 Părinţi şi cadre didactice:
•

Informarea în privinţa riscului de inadaptare şcolară la trecerea între ciclul primar şi cel gimnazial;

•

Oferirea de materiale suport (sugestii);

 Elevi:
•

Autocunoaşterea şi acceptarea necondiţionată a propriei persoane şi a celorlalţi;

•

Creşterea toleranţei la frustrare;

•

Managementul timpului acordat învăţării precum şi al timpului liber;

Grup ţintă: Elevi de clasa a IV-a, Părinţii acestora, Cadre didactice
Programul „Alege Şcoala”
 program de orientare şcolară pentru elevii clasei a VII-a
 program realizat în fiecare an începând cu anul 2005
Scop: Programul îşi propune o incursiune în factorii care contribuie la alegerea unui traseu educaţional
referindu-se la 3 etape ale acestui proces complex:
•

autocunoaşterea,

•

cunoaşterea ofertei şcolare,

•

procesul de luare a unei decizii.

Structură: Pentru fiecare dintre aceste teme sunt propuse şi explicate câteva exerciţii pe care diriginţii
să le realizeze cu clasele a VII-a. În funcţie de timpul disponibil sau nevoile elevilor programul se
poate extinde de la 3 la 6 ore didactice.
Materialul a fost distribuit către toate şcolile din judeţ care au clase de a VII-a.
Programul „Alege Cariera”
 program de orientare şcolară şi profesională pentru elevii clasei a XI-a
 realizat în fiecare an începând cu anul 2006
Scop: formarea competenţelor la elevi de a face opţiuni conştiente, realiste şi adaptate privind propriul
traseu profesional
•

În cadrul programului este oferit şcolilor un material suport cuprinzând informaţii şi activităţi
pe care profesorii diriginţi să le realizeze cu elevii în cadrul a 5 ore de dirigenţie structurate pe
următoarele teme:
◦

Autocunoaştere

◦

Resurse legate de piaţa muncii şi posibilitatea de continuare a studiilor

•

◦

Autoprezentare (CV, scrisori de intenţie, prezentarea la un interviu)

◦

Luarea deciziei privind cariera

Prin intermediul Inspectoratului Şcolar Judeţean şi a reţelei cabinetelor CJRAE s-a asigurat
distribuirea materialului către toate liceele şi grupurile şcolare din judeţ.

Programul “Planeta Piticilor”
•
•

Program dedicat copiilor din grădiniţe, părinţilor lor, educatoarelor
Program dezvoltat în fiecare an începând cu anul 2005

Obiective:
1. Identificarea comportamentelor problematice şi elaborarea unor strategii de intervenţie şi cu caracter
preventiv particularizat pe cauzele acelor comportamente, diferenţiat pe sub-etapele de vârstă
specifice perioadei preşcolare.
2. Oferirea de informaţii cadrelor didactice si a părinţilor referitor la:
•

strategii şi modalităţi de rezolvare a unor dificultăţi ce pot apărea în relaţionarea cu copii

•

modalităţi de cunoaştere a nivelului de dezvoltare a copiilor corespunzător etapei de vârstă

•

strategii de lucru în cazul copiilor cu cerinţe educative speciale

•

menţinerea relaţiei grădiniţă-familie

Studiu privind Opţiunile Şcolare ale Elevilor din Clasa a VIII-A
•

realizat de CJRAE cu contribuţia întregii reţele de consilieri şcolari în fiecare an începând cu
anul 2001

Obiective:
•

Identificarea opţiunilor şcolare ale elevilor din clasa a VIII-a pentru anumite unităţi şcolare,
forme de învăţământ, profiluri, specializări;

•

Identificarea nevoilor de consiliere privind cariera şi adaptarea activităţii de orientare şcolară la
aceste tendinţe;

•

Identificarea factorilor care au contribuit la conturarea opţiunilor şcolare ale elevilor;

•

Informarea diriginţilor şi părinţilor despre rezultatele acestui studiu în scopul intensificării
acţiunilor de informare, orientare şcolară şi profesională;

•

Oferta opţiunilor ca bază de date pentru ISJ în întocmirea proiectului planului de şcolarizare

