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Nr. 439/ 28. 04. 2020  

 

 

PLANUL JUDEȚEAN  

DE INTERVENȚIE EDUCAȚIONALĂ PENTRU SITUAȚIA SUSPENDĂRII CURSURILOR  

DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR LA NIVELUL CJRAE SIBIU 
 

Aprobat astăzi, 27.04.2020  în ședința online a CA al CJRAE Sibiu – membri:  

Prof. Stoicescu Delia – Inspector școlar ISJ 

Prof. Stan Corina – consilier școlar 

Prof. Badea Mădălina – consilier școlar 

Prof. Daniela Danes – consilier școlar cu atribuții de coordonator  

Arcas Mariana – mediator scolar cu atribuții de coordonator  

Prof. Mirela Serban – logoped  cu atribuții de coordonator 

Prof. Stoica Sabina– logoped școlar 

                                                                                                                               

Nr. 

crt. 

Direcții de 

acțiune 

Denumirea activității Termen de 

realizare 

Responsabili Monitorizare 

CJRAE/ CJAP/ CLI/ SEOSP / MEDIATORI ȘCOLARI 

1. Asigurarea 

cadrului legal 

pentru 

desfășurarea 

activității 

Elaborarea, aprobarea și comunicarea 

Planului județean de intervenție 

educațională pentru situația suspendării 

cursurilor din învățământul 

preuniversitar la nivelul CJRAE SIBIU;  

Aprilie 2020; Director CJRAE 

SIBIU; 

Avizare și aprobare CA 

al CJRAE SIBIU; 

Comunicare către prof. 

Proces verbal al CA /CJRAE 

SIBIU; 
http://cjraesibiu.ro/ 

http://cjraesibiu.ro/
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didactice în 

mediul on-line. 

 

 

consilieri școlari, prof. 

logopezi, mediatori 

școlari, angajați 

CJRAE SIBIU 

Actualizarea fișelor postului cadrelor 

didactice din cadrul CJRAE SIBIU 

incluzând  atribuții specific și indicatori 

de performanță referitori la proiectarea, 

realizarea și evaluarea activitățile de 

învățare on-line; inclusiv fișa postului 

pentru asistent social și mediatorii 

școlari conform actelor normative 

elaborate de MEC. 

Aprilie 2020; Director CJRAE 

SIBIU; 

Secretar CJRAE 

SIBIU; 

prof. consilier școlar/ 

prof. logoped/mediator 

școlar cu atribuții de 

coordonator 

 

Activități specifice de monitorizare 

realizate la nivelul CJRAE SIBIU; 

Utilizarea resurselor de învățare online, 

validate și recomandate de MEC. 

Permanent, în 

perioada în 

care sunt 

suspendate 

cursurile; 

 

Director CJRAE 

SIBIU; 

Toți prof. consilierii 

școlari / prof. 

logopezii/ mediatorii 

școlari din cadrul 

CJRAE SIBIU; 

Utilizarea  resurselor de învățare 

online, validate și recomandate de 

MEC. 
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2.  Colaborarea și 

comunicarea 

permanentă cu 

toți partenerii 

educaționali, în 

vederea 

asigurării 

resurselor 

necesare 

desfășurării 

activității 

online. 

Colaborarea cu conducerile unităților de 

învățământ pentru implicarea prof. 

consilierilor școlari / prof. logopezilor / 

mediatorilor  în procesul de realizare a 

activităților de consiliere 

psihopedagogică , a activităților de 

logopedie și de mediere școlară din 

cadrul UPJ-urilor, online. 

Permanent, în 

perioada în 

care sunt 

suspendate 

cursurile; 

 

Director CJRAE 

SIBIU; 
 http://cjraesibiu.ro/ 

http://cjraesibiu.ro/dispozitia-nr-2-
privind-masurile-luate-pentru-
limitarea-contactului-interpersonal-

pentru-angajatii-cjrae-sibiu/ (Data 

publicării: 20 martie 2020) 

Colaborarea cu universități și instituții, 

organizații non-guvernamentale pentru 

dezvoltarea de resurse educaționale 

deschise și alte resurse care pot facilita 

și asigura suport pentru activitatea de 

învățare online; 

 

Permanent, în 

perioada în 

care sunt 

suspendate 

cursurile; 

 

Director CJRAE 

SIBIU ; 
 

 Conform protocolaelor de 

colaborare încheiate în anul școlar 

2019/2020. 

  

3.  Realizarea 

procesului de 

învățare online. 

 

Organizarea activității prin metode 

multimedia/ de comunicare și tehnologie 

a informațiilor.  

- Organizarea de ședințe de lucru la 

Aprilie-Iunie 

2020; 

 

Director CJRAE 

SIBIU; 

Toți angajații CJRAE 

SIBIU. 

e-mail 

Grup de WhatsAp; 

Organizare de videoconferințe; 

Facebook – material informative, 

http://cjraesibiu.ro/
http://cjraesibiu.ro/dispozitia-nr-2-privind-masurile-luate-pentru-limitarea-contactului-interpersonal-pentru-angajatii-cjrae-sibiu/
http://cjraesibiu.ro/dispozitia-nr-2-privind-masurile-luate-pentru-limitarea-contactului-interpersonal-pentru-angajatii-cjrae-sibiu/
http://cjraesibiu.ro/dispozitia-nr-2-privind-masurile-luate-pentru-limitarea-contactului-interpersonal-pentru-angajatii-cjrae-sibiu/
http://cjraesibiu.ro/dispozitia-nr-2-privind-masurile-luate-pentru-limitarea-contactului-interpersonal-pentru-angajatii-cjrae-sibiu/
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distanță; 

-Organizarea de videoconferințe cu 

profesorii consilieri școlari, logopezi , 

mediatori școlari pentru instruirea 

utilizării aplicației pentru comunicare 

sincronă în grup Zoom. 

 

 

 

 

 

fise de lucru, informatii din surse 

oficiale. 

Aplicația pentru comunicare 

sincronă în grup Zoom. 

 Crearea de oportunități pentru 

desfășurarea activității de consiliere 

psihopedagogică / logopedică / mediere 

școlară online de către consilierii școlari 

/ logopezi/ mediatori școlari  prin 

utilizarea laptop-urilor din dotare. 

Semestrul II al 

anului școlar 

2019-2020; 

Director CJRAE 

SIBIU; 

 

 

Utilizarea calculatoarelor/ laptop-

urilor din dotarea cabinetelor unde 

își desfășoară activitatea prof. 

consilierii școlari în scopul 

desfășurării activităților didactice/de 

consiliere online, în această 

perioadă; 

-Organizarea serviciilor specifice la 

distanță pentru preşcolari/ elevi, părinţi/ 

tutori şi cadre didactice oferite de către 

angajații CJRAE SIBIU; 
http://cjraesibiu.ro/ 
http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-
cjrae-sibiu-acum-online/ 

 

Permanent, în 

perioada în 

care sunt 

suspendate 

cursurile. 

Zilnic, între 

orele 8-16 în 

funcție de 

orarul școlilor 

sau orarul 

stabilit de 

fiecare 

Director CJRAE 

SIBIU; 

prof. consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

Prof. logoped  cu 

atribuții de coordonator 

CLI; 

Mediator școlar cu 

artibuții de 

coordonator; 

Toți prof. consilierii 

Realizarea evidenței individuale a 

serviciilor oferite de către prof. 

consilieri școlari/prof. 

logopezi/mediatori școlari, privind 

serviciile desfășurate  în această 

perioadă, conform anexei. 

http://cjraesibiu.ro/
http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-cjrae-sibiu-acum-online/
http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-cjrae-sibiu-acum-online/
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angajat, în 

funcție de 

nevoile 

identificate; 

școlari / prof. 

logopezii/ mediatorii 

din cadrul CJRAE, 

inclusiv cei din 

cabinetele școlare și 

interșcolare de asistență 

psihopedagogică/ 

logopedică din cadrul 

UPJ-urilor; 

Acordarea de servicii de asistenţă 

psihopedagogică la distanță pentru 

preşcolari/elevi, părinţi/tutori şi cadre 

didactice; 
http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-
cjrae-sibiu-acum-online/ 

 Acordarea de servicii de orientare 

şcolară şi profesională la distanţă pentru 

elevi. 

 Acordarea de servicii și terapii 

logopedice la distanță pentru copii și 

elevi   

 
http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-
cjrae-sibiu-acum-online/ 

  

 

Permanent, în 

perioada în 

care sunt 

suspendate 

cursurile; 

cf. graficului; 

Zilnic, între 

orele 8-16, în 

funcție de 

orarul școlilor 

sau orarul 

stabilit de 

fiecare 

angajat, în 

funcție de 

nevoile 

identificate; 

Director CJRAE 

SIBIU; 

prof. consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

prof. logoped cu 

atribuții de coordonator 

CLI; 

Toți prof. consilierii 

școlari și prof.  

logopezii din cadrul 

CJRAE, inclusiv cei 

din cabinetele școlare și 

interșcolare de asistență 

psihopedagogică/ 

logopedică din cadrul 

UPJ-urilor; 

Realizarea evidenței individuale a 

serviciilor oferite de către prof. 

consilieri școlari/prof. logopezi, 

privind serviciile desfășurate  în 

această perioadă, conform anexei. 

http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-cjrae-sibiu-acum-online/
http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-cjrae-sibiu-acum-online/
http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-cjrae-sibiu-acum-online/
http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-cjrae-sibiu-acum-online/
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 Consilierea privind evaluarea și 

orientarea școlară și profesională a 

elevilor cu CES la distanţă, acordată 

părinților/ tutorilor și cadrelor didactice; 

 Informarea în domeniul educaţiei 

incluzive pentru preşcolari/ elevi, 

părinţi/ tutori şi cadre didactice; 

http://cjraesibiu.ro/  (Data publicării: 18 

martie 2020) 

  http://cjraesibiu.ro/acte-necesare-dosar-
ces/ 

 

Permanent, în 

perioada în 

care sunt 

suspendate 

cursurile; 

Zilnic, între 

orele 8-16 în 

funcție de 

orarul școlilor 

sau orarul 

stabilit de 

fiecare 

angajat, în 

funcție de 

nevoile 

identificate; 

Asistent social cu 

atribuții de coordonator 

departament SEOSP  

Realizarea evidenței serviciilor 

oferite de către SEOSP; 

Monitorizarea serviciilor oferite; 

Acordarea de suport psihopedagogic 

elevilor și părinților pentru pregătirea 

individuală a copiilor în vederea 

susținerii evaluării naționale a elevilor 

de clasa a VIII-a și a examenului de 

bacalaureat; 

 

 

Săptămânal Toți prof. consilierii 

școlari din cadrul 

CJRAE SIBIU  prin 

serviciul de consiliere 

online 

Realizarea evidenței serviciilor 

oferite și păstrarea acestora la 

nivelul cabinetului; 

Monitorizarea serviciilor oferite 

conform anexei; 

http://cjraesibiu.ro/
http://cjraesibiu.ro/acte-necesare-dosar-ces/
http://cjraesibiu.ro/acte-necesare-dosar-ces/
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Identificarea și valorificarea exemplelor 

de bună practică dezvoltate de către 

prof. consilierii școlari și prof. logopezii 

din cadrul CJRAE SIBIU  

Permanent, în 

perioada în 

care sunt 

suspendate 

cursurile; 

 

Director CJRAE 

SIBIU; 

Consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

Profesor logoped cu 

atribuții de coordonator 

CLI; 

Mediator școlar cu 

atribuții de 

coordonator; 

Realizarea evidenței activităților de 

bună practică . 

 

 Postarea periodică de anunțuri, 

reglementări legale, comunicate de 

presă, articole de specialitate, exemple 

de activități şi instrumente de lucru, 

mesaje motivaționale pentru copii, 

părinți/ tutori, cadre didactice. 

 

Periodic/ 

Ori de câte ori 

se impune 

în perioada în 

care sunt 

suspendate 

cursurile; 

Director CJRAE 

SIBIU; 

prof. consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

Profesor logoped cu 

atribuții de coordonator 

CL  

Mediator școlar cu 

atribuții de 

coordonator; 

prof. consilieri școlari 

și prof.  logopezi din 

cadrul CJRAE; 

Mediatori școlari. 

Pagina  http://cjraesibiu.ro/ 
Pagina de Facebook a CJRAE Sibiu 
https://www.facebook.com/sibiucjrae/ 
Pagini Facebook cabinete  (acolo unde 
există) 

 

http://cjraesibiu.ro/
https://www.facebook.com/sibiucjrae/
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 Asistenţa şi consilierea metodologică a 

cadrelor didactice prin: facilitarea 

accesului la conținutul educațional 

(resurse digitale) de specialitate; 

postarea/ transmiterea de materiale şi 

mijloace de învăţământ cu valoare de 

suport metodico-ştiinţific pentru cadrele 

didactice din învăţământul 

preuniversitar; 

Permanent, în 

perioada în 

care sunt 

suspendate 

cursurile; 

 

Director CJRAE 

SIBIU; 

prof. consilieri școlari 

și prof.  logopezi din 

cadrul CJRAE; 

Mediatori școlari. 

 

Pagina http://cjraesibiu.ro/ 
Pagina de Facebook a CJRAE Sibiu 
https://www.facebook.com/sibiucjrae/ 
Pagini Facebook cabinete  (acolo unde 
există) 

 

 

 

Postarea pe site-ul instituției 
http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-

cjrae-sibiu-acum-online/ a activităților de 

consiliere psihopedagogică /logopedică 

online și oferirea de servicii specializate 

la distanță oferite de prof. consilieri 

școlari/ prof. logopezi/ mediatorilor 

școlari  din cadrul CJRAE SIBIU, 

elevilor, cadrelor didactice și părinților. 

Permanent, în 

perioada în 

care sunt 

suspendate 

cursurile; 

  

 

Conducerea CJRAE 

SIBIU; 

prof. consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

Profesor logoped cu 

atribuții de coordonator 

CL  

Mediator școlar cu 

Pagina http://cjraesibiu.ro/ 

 

http://cjraesibiu.ro/
https://www.facebook.com/sibiucjrae/
http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-cjrae-sibiu-acum-online/
http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-cjrae-sibiu-acum-online/
http://cjraesibiu.ro/
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atribuții de 

coordonator; 

prof. consilieri școlari 

și prof.  logopezi din 

cadrul CJRAE; 

Mediatori școlari. 

 

Realizarea și publicarea pe site-ul 

instituției noastre a unui tabel cu  

afișarea programul activităților online de 

consiliere psihopedagogică /logopedică / 

mediatori școlari și modalitatea în care 

aceștia pot fi contactați; 

aprilie 2020; Consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

Profesor logoped cu 

atribuții de coordonator 

CLI; 

Mediator școlar cu 

atribuții de 

coordonator; 

 

Pagina  http://cjraesibiu.ro/ 

 

Realizarea Revistei CJRAE Sibiu - 

”Psihologos” și a unui volum  ”O 

poveste pe zi pentru părinți și copii”. 

Aprilie-iunie 

2020; 

Director CJRAE 

SIBIU; 

Consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

Profesor logoped cu 

atribuții de coordonator 

CLI; 

Mediator școlar cu 

Pregătire suport informațional 

http://cjraesibiu.ro/
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atribuții de 

coordonator; 

Consilieri școlari / 

logopezi / mediatori 

școlari din cadrul 

CJRAE cu atribuții în 

acest sens; 

Activități de monitorizare/ colectare a 

feedback-ului activităților desfășurate de 

către consilierii școlari /profesorii 

logopezi/mediatorii școlari. 

 

 

 

Aprilie-Iunie 

2020; 

Director CJRAE 

SIBIU; 

Consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

Profesor logoped cu 

atribuții de coordonator 

CLI; 

Mediator școlar cu 

atribuții de 

coordonator; 

 

Conform anexei. 

  -identificarea nevoilor de formare ale 

personalului didactic din cadrul CJRAE 

Sibiu, privind competenţele digitate şi 

facilitarea înscrierii la cursurile de 

formare organizate de CCD Sibiu sau la 

cursurile altor furnizori de formare, a 

persoanelor identificate; 

Aprilie-Mai 

2020; 

Director CJRAE 

SIBIU; 

Consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

Profesor logoped cu 

atribuții de coordonator 

Aplicare chestionare privind 

identificarea nevoilor de formare a 

personalului din cadrul CJRAE 

Sibiu; 

Afișarea pe site-ul CJRAE a 

oportunităților de formare. 
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 CLI; 

Mediator școlar cu 

atribuții de 

coordonator; 

 

 

 

 

 

PROFESORI  CONSILIERI  ȘCOLARI/ CABINETE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ DIN UPJ DIN JUDEŢ 

Nr. 

crt. 

Direcții de 

acțiune 

Denumirea activității Termen de 

realizare 

Responsabili Monitorizare 

4. Realizarea 

procesului de 

învățare online 

 

 Colaborarea cu direcțiunea școlii și cu 

personalul didactic al unităţii de 

învăţământ în care sunt normate 

posturile profesorilor consilieri şcolari 

conform încadrărilor/punctelor de lucru. 

 

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

cursurilor; 

Toți prof. consilierii 

școlari din cabinetele 

școlare și interșcolare 

de asistență 

psihopedagogică din 

cadrul UPJ-urilor. 

Graficul colaborărilor; 

Anunțarea conducerii UPJ și postarea pe 

site-ul instituției unde este localizat 

cabinetul de asistență psihopedagogică a 

programului activităților de consiliere 

psihopedagogică online, la solicitarea 

beneficiarilor direcți și indirecți; 

 

aprilie 2020; prof. consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

Toţi prof. consilierii 

școlari din cadrul 

CJRAE SIBIU; 

 

Indicarea paginii 
http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-

de-cjrae-sibiu-acum-online/ cu 

programul activităților de consiliere 

on-line a fiecărui prof. consilier 

şcolar; 

 

http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-cjrae-sibiu-acum-online/
http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-cjrae-sibiu-acum-online/
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Prof. consilierul școlar informează 

elevii, profesorii și părinții cu privire la 

modalitatea de organizare a activității  

pentru consiliere psihopedagogică 

online, precum și cu privire la drepturile 

și obligațiile elevilor și părinților; 

aprilie 2020; 

 

prof. consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

Toţi prof. consilierii 

școlari din cadrul 

CJRAE SIBIU; 

Acord părinți/pdf (acordul adaptat 

pentruconsiliere psihopedagogică 

online) 

 

 Asistenţa şi consilierea metodologică a 

cadrelor didactice prin: facilitarea 

accesului la conținutul educațional 

(resurse digitale) de specialitate; postare/ 

transmitere de materiale şi mijloace de 

învăţământ cu valoare de suport 

metodico-ştiinţific pentru cadrele 

didactice din învăţământul 

preuniversitar; 

   

 

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

cursurilor; 

prof. Consilier școlar 

cu atribuții de 

coordonator CJAP; 

Toți prof. consilierii 

școlari din cadrul 

cabinetelor școlare și 

interșcolare de asistență 

psihopedagogică din 

UPJ; 

Evidența materialelor 

postate/transmise care va fi păstrată  

la nivelul cabinetului; 

 

 Informarea părinţilor/ tutorilor, cadrelor 

didactice, copiilor, membrilor 

comunităţii cu privire la: serviciile și 

resursele oferite la distanţă; prevenirea şi 

diminuarea factorilor care determină 

tulburări comportamentale, adaptarea 

elevilor la educaţia la distanţă, adaptarea 

şcolii la nevoile elevilor, optimizarea 

relaţiilor şcoală-elevi-părinţi; elaborarea 

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

cursurilor; 

prof. consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

Toți prof. consilierii 

școlari din cadrul 

cabinetelor școlare și 

interșcolare de asistență 

psihopedagogică din 

UPJ; 

Realizarea evidenței serviciilor 

oferite de către fiecare prof. 

consilier școlar în această perioadă 

care va fi păstrată  la nivelul 

cabinetului; 

 

https://www.cjraemm.ro/consiliere-online/Acord
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de materiale cu conținut 

psihoeducațional pe aceste teme și 

distribuirea lor elevilor, cadrelor 

didactice și părinților; 

 Servicii specializate la distanță oferite de 

profesorii consilieri școlari;  

 Metodele folosite pentru consilierea la 

distanţă: comunicare prin e-mail, 

WhatsApp, telefonic, Facebook, inclusiv 

platformele educaționale folosite de 

către UPJ-uri; 

  

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

cursurilor; 

prof. consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

Toți prof. consilierii 

școlari din cadrul 

cabinetelor școlare și 

interșcolare de asistență 

psihopedagogică din 

UPJ; 

Realizarea evidenței activităților de 

consiliere care va fi păstrată  la 

nivelul cabinetelor; 

 Materiale on-line puse la dispoziţia 

beneficiarilor direcți: copii/ elevi, cadre 

didactice și părinți organizate pe 

următoarele categorii: 

 1. Activități de predare: lecții predate la 

clasă în cadrul obligației de predare a 

consilierului școlar;  

 2. Materiale pentru părinţi;  

 3. Materiale pentru cadre didactice;  

 4. Fişe şi materiale pentru elevi;  

  

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

cursurilor;  

prof. consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

Toți prof. consilierii 

școlari din cadrul 

cabinetelor școlare și 

interșcolare de asistență 

psihopedagogică din 

UPJ; 

Realizarea evidenței activităților de 

consiliere care va fi păstrată  la 

nivelul cabinetelor; 

Participarea consilierilor școlari pe 

platformele online  utilizate de către 

Permanent, în 

perioada de 

prof. consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

Realizarea evidenței activităților de 

consiliere care va fi păstrată  la 
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unitățile de învățământ și avizate de 

către MEC încă din prima săptămână. 

Aici copiii primesc zilnic lecții, 

materiale pentru consiliere, atât pentru 

copii, cât și pentru părinți, primesc zilnic 

feedback și consilierul școlar este 

aproape de ei. 

 

suspendare a 

cursurilor;  

 

CJAP; 

Toți prof. consilierii 

școlari din cadrul 

cabinetelor școlare și 

interșcolare de asistență 

psihopedagogică din 

UPJ; 

nivelul cabinetelor; 

Participarea prof. consilierilor școlari, 

prof. logopezilor, a întregului personal 

CJRAE SIBIU  la ședințe de lucru la 

distanță; Participarea la 

videoconferințe/seminarii/cursuri prin 

intermediul aplicației pentru comunicare 

sincronă în grup Zoom; 

Aprilie-Iunie 

2020; 

 

Director CJRAE 

SIBIU; 

Contabil șef; 

Secretar;  

Asistent social; 

prof. consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

Toți prof. consilierii 

școlari; 

Organizarea/participarea la ședințe 

de lucru, seminarii/ videoconferințe; 

Prezența participanților; 

Participarea prof. consilierilor școlari la 

campaniile naționale și județene ce au 

loc în această perioadă; 

Participarea în cadrul Campania 

Națională ,, SOLITAR dar SOLIDAR,, 

în care CJRAE Sibiu este partener. 

Produsele activității elevilor vor fi 

afișate pe site-ul CJRAE Sibiu, pagina 

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

cursurilor; 

prof. consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

Toți prof. consilierii 

școlari din cadrul 

cabinetelor școlare și 

interșcolare de asistență 

psihopedagogică  

Realizarea evidenței activităților 

care va fi păstrată  la nivelul 

cabinetelor; 
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Facebook a CJRAE Sibiu, pagini 

Facebook cabinet(acolo unde există) și 

pe grupul de Facebook Consilieri 

scolari/logopezi din Romania. 

”O poveste pe zi pentru părinți și 

copii” -  povești terapeutice/ cu morală,  

servicii oferite on-line copiilor și 

părinților; - http://cjraesibiu.ro/o-poveste-
pe-zi-pentru-parinti-si-copii/ 

 

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

cursurilor;  

 

prof. consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

Toți prof. consilierii 

școlari din cadrul 

cabinetelor școlare și 

interșcolare de asistență 

psihopedagogică  

Afișarea  conținutul poveștilor pe 

site-ul CJRAE Sibiu / pagini de 

Facebook CJRAE Sibiu/cabinete 

(acolo unde există), altele. 

 

Consilierea individuală a elevilor pentru 

orientarea în carieră de către consilierii 

școlari  http://go.ise.ro/ 

Platforma  poate fi utilizată de către 

elevi, precum și de către consilieri 

școlari, profesori și părinți, pentru a-i 

asista în luarea unor decizii importante 

pentru viitor: alegerea specializării de 

liceu, alegerea școlii postliceale sau a 

facultății, alegerea ocupației; 

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

cursurilor; 

 

prof. consilier școlar cu 

atribuții de coordonator 

CJAP; 

Toți consilierii școlari 

din cadrul cabinetelor 

școlare și interșcolare 

de asistență 

psihopedagogică  

Rapoartele de evaluare generate on-

line prin intermediul platformei 

http://go.ise.ro/ din această 

perioadă, care vor fi păstrate la 

nivelul cabinetului; 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cjraesibiu.ro/o-poveste-pe-zi-pentru-parinti-si-copii/
http://cjraesibiu.ro/o-poveste-pe-zi-pentru-parinti-si-copii/
http://go.ise.ro/
http://go.ise.ro/
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PROFESORI  LOGOPEZI/ CABINETE  LOGOPEDICE  ŞCOLARE ŞI INTERŞCOLARE  DIN UPJ DIN JUDEŢ 

Nr. 

crt. 

Direcții de 

acțiune 

Denumirea activității Termen de 

realizare 

Responsabili Monitorizare 

5.  Realizarea 

procesului de 

învățare online 

 Colaborarea cu direcțiunea școlii și cu 

personalul didactic al unităţii de 

învăţământ în care sunt normați 

profesorii  logopezi conform 

încadrărilor/punctelor de lucru.  

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

cursurilor, 

zilnic, în 

intervalul 

activității 

desfășurate la 

cabinet; 

 

Toți prof. logopezii din 

cabinetele școlare și 

interșcolare logopedice 

din cadrul UPJ-urilor; 

Graficul colaborărilor; 

 Anunțarea conducerii UPJ și postarea pe 

site-ul instituției unde este localizat 

cabinetul de logopedie a programului 

activităților logopedice online, la 

solicitarea beneficiarilor direcți și 

indirecți; 

aprilie 2020; Toți prof.   logopezii 

din cabinetele școlare și 

interșcolare logopedice 

din cadrul UPJ-urilor; 

Incărcarea paginii 
http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-

de-cjrae-sibiu-acum-online/ cu 

programul activităților de logopedie 

online; 

 Informează elevii, profesorii și părinții 

cu privire la modalitatea de organizare a 

activității suport pentru terapie 

logopedică online, inclusiv cu privire la 

drepturile și obligațiile elevilor și 

părinților; 

aprilie 2020; prof. logoped cu 

atribuții de coordonator 

CLI; 

Toți prof.  logopezii din 

cadrul cabinetelor 

școlare și interșcolare 

Acord părinți/pdf; (acordul adaptat 

pentru logopedie online) 

 

http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-cjrae-sibiu-acum-online/
http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-cjrae-sibiu-acum-online/
https://www.cjraemm.ro/consiliere-online/Acord
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logopedice din cadrul 

UPJ-urilor; 

 Acordarea de servicii on-line de terapia 

tulburărilor de limbaj şi de comunicare 

la distanță pentru preşcolari/ elevi; 

Consiliere online acordată elevilor în 

programul de lucru al fiecarui profesor 

logoped din cadrul cabinetelor 

logopedice existente la nivelul unităților 

școlare din județul SIBIU; 

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

cursurilor, 

zilnic, în 

intervalul 

activității 

desfășurate la 

cabinet; 

 

Profesor logoped cu 

atribuții de coordonator 

CLI; 

Toți prof. logopezii din 

cadrul cabinetelor 

școlare și interșcolare 

logopedice din cadrul 

UPJ-urilor; 

Realizarea evidenței serviciilor 

online oferite de către fiecare 

logoped care va fi păstrată  la 

nivelul cabinetului; 

 Popularizarea resurselor gratuite 

(aplicația ABA kit complet, oferită de 

Help Autism, fișe logopedice, jocuri 
online…) 

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

cursurilor, 

zilnic, în 

intervalul 

activității 

desfășurate la 

cabinet; 

 

Profesor logoped cu 

atribuții de coordonator 

CLI; 

Toți prof. logopezii din 

cadrul cabinetelor 

școlare și interșcolare 

logopedice din cadrul 

UPJ-urilor; 

Realizarea evidenței serviciilor 

online oferite de către fiecare 

logoped care va fi păstrată  la 

nivelul cabinetului; 

 Materiale online puse la dispoziţia 

beneficiarilor direcți: copii/ elevi, cadre 

didactice și părinți organizate pe 

următoarele categorii: 

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

cursurilor, 

Profesor logoped cu 

atribuții de coordonator 

CLI; 

Toți prof. logopezii din 

Realizarea evidenței 

serviciilor/materialelor online 

oferite de către fiecare logoped care 

va fi păstrată  la nivelul cabinetului; 
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 1. Materiale logopedice - resurse digitale 

de specialitate corespunzătoare 

principalelor disfuncţionalităţi ale 

limbajului şi comunicării;  

 2. Fişe şi materiale logopedice online 

pentru copii și elevi;  

 3. ”Logopedia online” – oferirea de 

suport logopedic online, de materiale, și 

exerciții online, pentru 

îndrumarea/informarea/consilierea 

logopedică a părinţilor/tutorilor astfel 

încât copiii aflați în terapie să nu-și 

piardă deprinderile dobândite în 

emiterea sunetelor. 

 4. ”Logopedia online” –oferirea de  

materiale pentru 

îndrumarea/informarea/consilierea 

logopedică pentru cadre didactice 

privind terapia tulburărilor de limbaj; 

  

zilnic, în 

intervalul 

activității 

desfășurate la 

cabinet; 

 

cadrul cabinetelor 

școlare și interșcolare 

logopedice din cadrul 

UPJ-urilor; 

Conform anexei 

 Sub egida ”Logopedia online”, 

profesorii logopezi vor menține legătura 

online cu familiile copiilor/ elevilor și 

vor transmite conținutul activităților și 

materiale utile care pot fi desfășurate 

săptămânal de către părinți cu copiii/ 

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

cursurilor, 

zilnic, în 

intervalul 

Profesor logoped cu 

atribuții de coordonator 

CLI; 

Toți prof. logopezii din 

cadrul cabinetelor 

școlare și interșcolare 

Realizarea evidenței 

serviciilor/activităților online oferite 

de către fiecare logoped care va fi 

păstrată  la nivelul cabinetului; 

https://www.facebook.com/groups/2960540793967093/?ref=nf_target&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/2960540793967093/?ref=nf_target&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/2960540793967093/?ref=nf_target&fref=nf
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elevii prin mijloace de comunicare 

precum telefon, grupuri, Facebook. 

activității 

desfășurate la 

cabinet; 

 

logopedice din cadrul 

UPJ-urilor; 

 Participarea prof. logopezilor pe 

platformele agreate de către unitățile de 

învățământ și aprobate de către MEC; 

Aici copiii primesc zilnic, materiale 

pentru logopedie, atât pentru copii, cât și 

pentru părinți, primesc zilnic feedback și 

logopedul este aproape de ei; 

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

cursurilor, 

zilnic, în 

intervalul 

activității 

desfășurate la 

cabinet; 

 

Profesor logoped cu 

atribuții de coordonator 

CLI; 

Toți prof. logopezii din 

cadrul cabinetelor 

școlare și interșcolare 

logopedice din cadrul 

UPJ-urilor; 

Realizarea evidenței 

serviciilor/activităților/materialelor 

online oferite de către fiecare 

logoped care va fi păstrată  la 

nivelul cabinetului; 

 

Participarea prof.  logopezilor la ședințe 

de lucru la distanță; 

Participarea la pe platforma comunicare 

sincronă în grup Zoom/ altele; 

Aprilie-Iunie 

2020; 

 

Director CJRAE Sibiu; 

Profesor logoped cu 

atribuții de coordonator 

CLI; 

Toți prof. logopezii din 

cadrul cabinetelor 

școlare și interșcolare 

logopedice din cadrul 

UPJ-urilor; 

Organizare de videoconferințe/ 

ședințe de lucru; 

Prezența participanților; 

”Un exercițiu de logopedie  pe zi 

pentru copii” - exerciții logopedice, de 

terapia limbajului, servicii online oferite, 

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

Profesor logoped cu 

atribuții de coordonator 

CLI; 

prof. consilierul școlar cu atribuții 

de coordonator CLI supervizează 

activitățile propuse; 
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copiilor și părinților; 

 

cursurilor, 

zilnic, în 

intervalul 

activității 

desfășurate la 

cabinet; 

 

 

Toți prof. logopezii din 

cadrul cabinetelor 

școlare și interșcolare 

logopedice din cadrul 

UPJ-urilor; 

Realizarea evidenței 

serviciilor/activităților/materialelor 

online oferite de către fiecare prof. 

logoped care va fi păstrată  la 

nivelul cabinetului; 

 

MEDIATORI   ȘCOLARI   

Nr. 

crt. 

Direcții de 

acțiune 

Denumirea activității Termen de 

realizare 

Responsabili Monitorizare 

7.  Realizarea 

procesului de 

colaborare 

online 

 Colaborarea cu direcțiunea școlii și cu 

personalul didactic al unităţii de 

învăţământ în care sunt normați 

mediatorii școlari conform 

încadrărilor/punctelor de lucru.  

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

cursurilor, 

zilnic, în 

intervalul 

activității 

desfășurate la 

cabinet; 

Toți  mediatorii din 

cadrul UPJ-urilor; 

Graficul colaborărilor; 

 Anunțarea conducerii UPJ și postarea pe 

site-ul instituției unde este localizat 

punctul de lucru, a programului 

activităților, la solicitarea beneficiarilor 

direcți și indirecți; 

aprilie 2020; Toți mediatorii școlari 

din cadrul UPJ-urilor; 

Indicarea paginii 
http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-

de-cjrae-sibiu-acum-online/ cu 

programul activităților; 

http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-cjrae-sibiu-acum-online/
http://cjraesibiu.ro/serviciile-oferite-de-cjrae-sibiu-acum-online/
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 Informează elevii, profesorii și părinții 

cu privire la modalitatea de organizare a 

activităților școlare online, inclusiv cu 

privire la drepturile și obligațiile elevilor 

și părinților; 

  

aprilie 2020; Mediator școlar cu 

atribuții de coordonator 

Toți mediatorii școlari 

din cadrul UPJ-urilor; 

Note informative 

 

 Popularizarea resurselor gratuite pentru 

elevi, părinți și cadre didactice. 

  

  

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

cursurilor, 

zilnic, în 

intervalul 

activității 

desfășurate la 

cabinet; 

Mediator școlar cu 

atribuții de coordonator  

Toți mediatorii școlari 

din cadrul UPJ-urilor; 

Realizarea evidenței 

serviciilor/activităților/materialelor 

online oferite de către fiecare 

mediator școlar, care va fi păstrată  

la nivelul cabinetului; 

 

 Mențin legătura online cu ONG- uri, 

mediatori sanitari, asistenți sociali(în 

comunitățile defavorizate) pentru a 

urmări situația familiilor in această 

perioadă. 

Permanent, în 

perioada de 

suspendare a 

cursurilor, 

zilnic, în 

intervalul 

activității 

desfășurate la 

cabinet; 

Mediator școlar cu 

atribuții de coordonator  

Toți mediatorii școlari 

din cadrul UPJ-urilor; 

Fișe de monitorizare 

Participarea mediatorilor școlari la 

ședințe de lucru la distanță; 

Aprilie-Iunie 

2020; 

Director CJRAE Sibiu; 

Mediator școlar cu 

Organizare de videoconferințe/ 

ședințe de lucru; 
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Participarea la videoconferințe pe 

aplicația pentru comunicare sincronă în 

grup Zoom/altele; 

 

 atribuții de coordonator  

Toți mediatorii școlari 

din cadrul UPJ-urilor; 

Prezența participanților; 

Pentru toate departamentele din cadrul CJRAE Sibiu 

Nr. 

crt. 

Direcții de 

acțiune 

Denumirea activității Termen de 

realizare 

Responsabili Monitorizare 

6. Coordonarea și 

monitorizarea 

organizării și 

desfășurării 

acțiunilor 

suport pentru 

învățarea online 

în învățământul 

preuniversitar. 

Comunicarea informațiilor privind 

deciziile adoptate la nivel național pe 

durata suspendării cursurilor, care au 

impact asupra activității unităților de 

învățământ; 

În funcție de 

necesitate; 

Director CJRAE Sibiu; 

prof. consilier școlar cu 

atribuții de cordonator 

CJAP; 

Profesor logoped cu 

atribuții de cordonator 

CLI; 

Asistent social cu 

atribuții de cordonator 

SEOSP; 

Mediator școlar cu 

atribuții de 

coordonator. 

http://cjraesibiu.ro/  

Grupul de WhatsApp al CJRAE 

Sibiu; e-mail CJRAE Sibiu. 

 

Analiza în vederea soluționării, a 

situațiilor deosebite în procesul de 

învățare online/ consiliere 

psihopedagogică online/terapie 

logopedică online/ integrarea copiilor cu 

Permanent, în 

perioada în 

care sunt 

suspendate 

cursurile; 

Director CJRAE Sibiu; 

prof. consilier școlar cu 

atribuții de cordonator 

CJAP; 

Profesor logoped 

Rapoarte de analiză; 

http://cjraesibiu.ro/
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CES în învățământul de masă și 

semnalate de către ISJ Sibiu și UPJ-uri, 

în perioada în care sunt suspendate 

cursurile; 

atribuții de cordonator 

CLI; 

Asistent social cu 

atribuții de cordonator 

SEOSP; 

Mediator școlar cu 

atribuții de 

coordonator. 

7. Realizarea 

instrumentelor 

de colectare a 

datelor de la 

consilierii 

școlari și 

profesorii 

logopezi din 

cabinetele de 

asistență 

psihopedagogică 

și cabinetele 

logopedice; 

Dezvoltarea la nivelul CJRAE Sibiu a 

unui sistem de colectare a feedbackului 

de la elevi, părinți, cadre didactice, alte 

categorii de personal implicat în 

organizarea și desfășurarea de activități 

de învățare online conform atribuțiilor 

specificate in Planul județean al 

Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, 

de intervenție educațională pentru 

situația suspendării cursurilor din 

invățământul preuniversitar 

Permanent, în 

perioada în 

care sunt 

suspendate 

cursurile; 

Director CJRAE Sibiu; 

Profesor cons. sc.cu 

atribuții de cordonator 

CJAP; 

Profesor logoped cu 

atribuții de cordonator 

CLI; 

Asistent social cu 

atribuții de cordonator 

SEOSP; 

Mediator școlar cu 

atribuții de coordonator 

Rapoarte de analiză; 

Acordarea de feedback pentru 

activitățile desfășurate; 

8.  Reglarea 

procesului de 

predare-

învățare-

evaluare în 

Raportarea, colectarea și analizarea 

informațiilor cu privire la activitățile 

desfășurate de prof. consilierii școlari, 

prof. logopezi, asistent social, mediatorii 

școlari la nivelul CJRAE și la nivelul 

Permanent, în 

perioada în 

care sunt 

suspendate 

cursurile; 

Director CJRAE Sibiu; 

prof. Consilier școlar 

cu atribuții de 

cordonator CJAP; 

Profesor logoped cu 

Rapoarte de analiză; 

Acordarea de feedback pentru 

activitățile desfășurate; 
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mediul online 

prin utilizarea 

datelor de 

feedback; 

unităților de învățământ;  atribuții de cordonator 

CLI; 

Asistent social cu 

atribuții de cordonator 

SEOSP; 

Mediator școlar cu 

atribuții de coordonator 

 

 

Director CJRAE Sibiu, 

Prof. dr. Valeria Ecaterina Purcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

25 
 

 

 

Anexa: 

 

 

Raport cantitativ 

 

Numele si 

prenumele 

profesorului 

consilier 

şcolar 

CJRAE Sibiu/Unitatea de 

învăţământ/punctul de 

lucru 

Nr.ședințe 

de consiliere 

individuală 

on-line a 

elevilor 

Nr. elevi 

consiliați 

individual 

on -line 

Nr.ședințe 

de consiliere 

individuală 

on-line a 

părinţilor 

Nr. părinţi 

consiliați 

individual 

on-line 

Nr ședințe 

de consiliere 

individuală 

on-line a 

cadrelor 

didactice 

Nr. cadre 

didactice 

consiliate 

individual 

on-line 

 

 

 



 
 
 
 

26 
 

 

 

Nume și 

prenume 

profesor 

logoped 

CJRAE Sibiu/Unitatea de 

învăţământ/punctul de 

lucru 

Nr. ședințe 

de consiliere 

individuală 

logopedică 

on-line a 

elevilor 

Nr. elevi 

consiliați 

logopedic 

individual 

on -line 

Nr. ședințe 

de consiliere 

logopedică 

individuală 

on-line a 

părinţilor 

Nr. părinţi 

consiliați  

logopedic 

individual 

on-line 

Nr ședințe de 

consiliere 

logopedică 

individuală 

on-line a 

cadrelor 

didactice 

Nr. cadre 

didactice 

consiliate 

logopedic 

individual 

on-line 
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Nume și 

prenume 

mediator 

școlar 

CJRAE Sibiu/Unitatea de 

învăţământ/punctul de 

lucru 

Nr. activități 

desfășurate  

on-line cu 

elevii 

Nr. elevi 

participanți 

on -line 

Nr. activități 

desfășurate  

on-line cu 

părinţilor 

Nr. părinţi 

participanți  

on-line 

Nr. activități 

desfășurate  

on-line cu 

cadrele 

didactice 

Nr. cadre 

didactice 

participante 

on-line 

 

Raport calitativ 

1. Organizarea de activităţi utilizând platforme educaţionale: 

 

Numele și 

prenumele prof. 

consilier  

şcolar/prof. 

logoped/mediator 

școlar 

CJRAE 

Sibiu/Unitatea de 

învăţământ/punctul 

de lucru 

Denumirea 

activităţii 

Platforma 

educaţională 

utilizată 

Grupul ţintă 
Nr. de 

participanţi 
Data 
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2. Elaborarea de materiale destinate activităţii de consiliere şcolară/consiliere logopedică/activități desfășurate de mediatorii 

școlari, distribuite beneficiarilor prin intermediul aplicaţiilor on-line/platformelor educaţionale: 

 

Numele și 

prenumele prof. 

consilier  

şcolar/prof. 

logoped/mediator 

școlar 

CJRAE 

Sibiu/Unitatea de 

învăţământ/punctul 

de lucru 

Denumirea 

materialului 

elaborat 

Modalitate de 

distribuire 

Grupul ţintă  

Nr. beneficiarilor 

(elevi, părinţi, 

cadre didactice) 

cărora li s-au pus la 

dispoziţie 

materialele 

Data  

 

 

 


