Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “Gheorghe Airinei”
Str. Romancierilor nr.1, sector 6, Bucureşti
Tel: 413 46 45; Fax: 413 14 13; http://ctptc-airinei.ro

Nr. înreg….. din …………………..
APROBAT,
DIRECTOR CMBRAE,
AURELIA STĂNCULESCU

AVIZAT,
COORDONATOR CMBAP,
ROBERT FLOREA

AVIZAT,
DIRECTOR POPA OCTAVIAN LUCIAN

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ
Anul şcolar 2016 – 2017, semestrul I,
Unitatea şcolară: Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ”Gh. Airinei”
Sectorul 6, București,
Nr
crt

BENEFICIARI:
elevi (categoria de vârstă/
clasa),
părinți, cadre didactice

TEMATICA/
PROBLEMATICA*

1. CUNOAȘTERE ȘI
AUTOCUNOAȘTERE



elevii claselor a IX-a
și profesorii
diriginți:

OBIECTIVE



Derularea unei lecții de consiliere
psihopedagogică la fiecare dintre
aceste clase, urmărindu-se ca
obiective:

Profesor consilier școlar Drăghici Daniela

ACTIVITĂŢI

Lecții de consiliere
psihopedagogică, pentru
elevii claselor a IX-a,
având ca temă:
”Autocunoașterea și

PERIOADA
SĂPTĂMÂNA 1
12-16 sept. 2016
SĂPTĂMÂNA 2
19-23 sept. 2016

OBS.

(vizitare site-uri:
www.edu.ro,
www.ismb.edu.ro,
www.cmbrae.ro
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-clasa a IX-a A (Prof.
dirig. Coman Alina);
-clasa a IX-a B (Prof.
dirig. Pavel Măriuța);
-clasa a IX-a C (Prof.
dirig.Periețeanu
Doinița);
-clasa a IX-a D (Prof.
dirig.Vasile Ana
Maria);
-clasa a IX-a E (Prof.
dirig. Ilie Gabriela);
-clasa a IX-a F (Prof.
dirig. Răducanu
Eusebiu);
-clasa a IX-a G (Prof.
dirig. Marica Marcela);
-clasa a IX-a S (Prof.
dirig. Chițu Georgiana);
-clasa a IX-a P (Prof.
dirig. Ion Paul).
2. ADAPTAREA
ELEVILOR LA
MEDIUL ȘCOLAR ȘI
ADAPTAREA
ȘCOLII LA
NEVOILE
ELEVILOR ÎN
CONFORMITATE
CU STANDARDELE
CURRICULARE








elevi ai claselor: a
IX-a – a XII-a;
elevi ai claselor de
școală
profesională;
elevi ai claselor de
seral și/sau fără
frecvență;
manageri;

- evaluarea nivelului de
autocunoaștere de care dispun elevii
claselor a IX-a;
- evaluarea nivelului de cunoaștere și
intercunoaștere de care dispun elevii
claselor a IX-a;
-identificarea situațiilor cu potențial
de factori de risc, precum și a celor cu
potențial de factori de protecție, de la
nivelul fiecărei clase a IX-a;
-recomandări pentru profesorul
diriginte, în vederea elaborării și
derulării, împreună cu CAPp, a unor
activități de consiliere individuală/de
grup pentru elevi și/sau părinți;
 Încheierea Protocoalelor de
colaborare cu toți profesorii
diriginți ai claselor a IX-a, pentru
acest an școlar;
 Informarea profesorilor diriginți
ai claselor a IX-a, a elevilor și
părinților acestora, cu privire la
orarul și serviciile consilierul
școlar din Cabinetul de Asistență
Psihopedagogică;
 Informarea şi consilierea
psihopedagogică a elevilor,
părinţilor şi a cadrelor didactice,
conform prevederilor din fişa
postului, a orarului CAPp și a
solicitărilor directorilor unității
de învățământ;
 Participarea la activitățile
educative planificate de către
elevi/cadre didactice/părinți, în

cunoașterea colegilor
de clasă”;
Activități de consiliere
pentru sprijinirea și
îndrumarea metodică a
profesorilor diriginți;
Întâlniri de lucru, mese
rotunde, workshop-uri cu
cadrele didactice
implicate în procesul
instructiv-educativ
pentru clasele a IX-a.

SĂPTĂMÂNA 3
26-30 sept. 2016
SĂPTĂMÂNA 4
3-7 oct. 2016
SĂPTĂMÂNA 5
10-14 oct. 2016

-colaborare cu
responsabilul și
membrii Comisiei
diriginților;

SĂPTĂMÂNA 6
17-21 oct. 2016
SĂPTĂMÂNA 7
24-28 oct. 2016

-colaborare cu
CEAC;

SĂPTĂMÂNA 8
31 oct. – 4 nov.
2016
SĂPTĂMÂNA 9
7-11 nov. 2016

- activităţi de consiliere
psihopedagogică
individuală pentru elevi,
părinţi şi cadre didactice,
la cererea acestora, a
părinţilor/
tutorilor, a diriginţilor
sau a conducerii unităţii
de învăţământ (cu
informarea părinților
elevilor) ;

- permanent, cf.
orarului CAPp,
cu informarea
părinților
elevilor minori/
la solicitarea
elevilor majori;

-colaborare cu
responsabilul și
membrii Comisiei
diriginților;

-colaborare cu
CEAC;






3. PREVENIREA
COMPORTAMENTELOR
AGRESIVE ÎN
MEDIUL ȘCOLAR








profesori diriginți;
alte cadre didactice
și/sau cadre
didactice auxiliare;
părinți/tutori ai
elevilor.

elevi ai claselor: a
IX-a – a XII-a;
elevi ai claselor de
școală
profesională;
elevi ai claselor de
seral și/sau fără
frecvență;
manageri;
profesori diriginți;
membri ai
Comisiei pentru
prevenirea și
combaterea
violenței în mediul
școlar;

cadrul Săptămânii ”Școala
Altfel”;


Sprijinirea activității instructiveducative a cadrelor didactice din
clasele în care sunt înscriși elevi
cu cerințe educaționale speciale
(școlarizare la domiciliu).





Gestionarea situațiilor
conflictuale manifestate în
mediul școlar, între
elevi/elevi-profesori/părințiprofesori, conform
reglementărilor legale în
vigoare etc.
Sesizarea, către direcțiunea
unității de învățământ și către
DGASPC a situațiilor de
suspiciune privind încălcarea
prevederilor Legii nr.
272/2004, modificată prin
Legea 257/2013 privind

- ședințe/lectorate cu
părinții, organizate
împreună cu profesorii
diriginți în scopul
prevenirii și diminuării
factorilor care determină
comportamente de risc,
disciminare sau
disconfort psihic la
nivelul elevilor etc.;
Lecții de consiliere cu
tema: ”Agresivitatea
inter-umană și efectele
sale asupra sănătății
fizice și psihice”,
derulate în scop
preventiv, la nivelul
claselor de elevi în
cadrul cărora apar, în
cursul semestrului I,
comportamente școlare
cu risc, sesizate de către
profesorii diriginți
conform indicatorilor din
Protocolul de colaborare;
-activități de consiliere
psihopedagogică
individuală pentru elevi

-colaborarea cu
documentaristul
de la CDI;
- colaborarea cu
profesorul
consilier cu munca
educativă din
cadrul liceului.
- permanent, cf.
orarului CAPp
și atribuțiilor
din fișa de post;

-implicarea, ca
membru al
Comisiei pentru
prevenirea și
combaterea
violenței în mediul
școlar;

- Colaborarea cu
CMBRAE,
CMBAP, ANA şi
CPCA6 pentru
desfăşurarea
activităţilor
educative antidrog
și/sau a cursurilor
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4. OPTIMIZAREA

RELAȚIEI:
ELEVI - PĂRINȚI PROFESORI









5. ORIENTARE
ȘCOLARĂ ȘI
PROFESIONALĂ



Protecția și promovarea
drepturilor copilului.

alte cadre didactice
și/sau cadre
didactice auxiliare;
părinți/tutori ai
elevilor.

elevi ai claselor: a
IX-a – a XII-a;
elevi ai claselor de
școală
profesională;
elevi ai claselor de
seral și/sau fără
frecvență;
manageri;
profesori diriginți;
membri ai
Comisiei pentru
prevenirea și
combaterea
violenței în mediul
școlar;
alte cadre didactice
și/sau cadre
didactice auxiliare;
părinți/tutori ai
elevilor.
elevi ai claselor a
XII-a A, a XII-a B, a
XII-a C, a XII-a D, a
XII-a E;









Prevenirea discriminării în
cadrul unității de învățământ și
abordarea educațională
diferențiată a elevilor.

și/sau părinți, în vederea
prevenirii
comportamentelor cu
risc (agresivitate,
discriminare etc.).

Optimizarea permanentă a
procesului de comunicare dintre
cadre didactice-elevi-părinți.
Cunoașterea și promovarea
tipologiei și a structurii de
personalitate a cadrului didactic
de vocație, în vederea
conștientizării particularităților
sale profesionale, de către elevi,
cadre didactice, părinți, membri
ai comunității.

-activități de consiliere
individuală/de grup/lecții
de consiliere, la
solicitarea direcțiunii
liceului, a profesorilor
diriginți și a părinților;

Informarea elevilor claselor a
XII-a și/sau a XIII-a cu privire la
opțiunile de continuare a studiilor
la nivelul școlii post-liceale, a
facultăților de profil, precum și

-activități de consiliere
individuală/de grup/lecții
de OSP, la solicitarea
profesorilor diriginți, a

de formare în
domeniu;

- permanent, cf.
orarului CAPp
și atribuțiilor
din fișa de post;

- realizarea, împreună cu
CEAC și Comisia
diriginților, a studiului
cu tema:
”Personalitatea
profesorului de
vocație”.

-colaborarea cu
direcțiunea,
Comisia
diriginților,
Consiliul Elevilor
etc.

-colaborare cu
CEAC;

SĂPTĂMÂNA 10
14-18 nov. 2016
SĂPTĂMÂNA 11
21-25 nov. 2016
SĂPTĂMÂNA 12

-colaborarea cu
direcțiunea,
Comisia
diriginților,



profesori diriginți ai
claselor a XII-a;
membri ai Comisiei
pentru promovarea
ofertei educaționale
și orientare școlară
și profesională.



6. PREVENIREA ȘI
REDUCEREA
ABANDONULUI
ȘCOLAR,
REDUCEREA
ABSENTEISMULUI
ȘCOLAR,
ÎMBUNĂTĂȚIREA
PERFORMANȚEI
ȘCOLARE








elevi ai claselor: a
IX-a – a XII-a;
elevi ai claselor de
școală
profesională;
profesori diriginți;
alte cadre
didactice;
părinți/tutori ai
elevilor.









cu privire la serviciile oferite de
către AMOFM (înregistrarea
pentru șomaj, cursuri de formare
profesională etc.) ;
Colaborarea cu ONG-uri și cu
alte instituții pentru sprijinirea
activităţii de consiliere
educațională și a activității de
OSP a profesorilor diriginți.

elevilor și/sau a
părinților;

Sprijinirea profesorilor diriginți și
a DGASPC în vederea
monitorizării randamentului
școlar al elevilor cu părinți
plecați la muncă în străinătate;
Prevenirea eșecului școlar și a
abandonului școlar pentru elevii
cu părinți plecați la muncă în
străinătate;
Reducerea absenteismului școlar
prin stimularea creativității
cadrelor didactice și a implicării
elevilor în programe educative
originale.

-ședințe de lucru, workshop-uri, mese rotunde,
dezbateri etc. derulate
împreună cu profesorii
diriginți și/sau părinții
unici întreținători/tutori
ai copiilor cu părinți
plecați la muncă în
străinătate;
-activități de consiliere
individuală/grup pentru
elevii cu părinți plecați
la muncă în străinătate,
la solicitarea profesorilor
diriginți/ a DGASPC.

28 nov.- 2 dec.
2016

Consiliul Elevilor
etc.

SĂPTĂMÂNA 13
5-9 dec. 2016
SĂPTĂMÂNA 14
12-16 dec. 2016
SĂPTĂMÂNA 15
19-23 dec. 2016

SĂPTĂMÂNA 1
12-16 sept. 2016
SĂPTĂMÂNA 2
19-23 sept. 2016
SĂPTĂMÂNA 3
26-30 sept. 2016

-colaborarea cu
direcțiunea,
Comisia
diriginților,
Consiliul Elevilor
etc.

SĂPTĂMÂNA 4
3-7 oct. 2016
SĂPTĂMÂNA 5
10-14 oct. 2016

-colaborare cu
CEAC;

SĂPTĂMÂNA 16
9-13 ian. 2017

-colaborare cu
DGASPC.

SĂPTĂMÂNA 17
16-20 ian. 2017
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SĂPTĂMÂNA 18
23-27 ian. 2017
SĂPTĂMÂNA 19
30 ian – 3 feb. 2017

7. ALTE ACTIVITĂȚI,
CONFORM FIȘEI
POSTULUI











elevii claselor: a
X-a C, a X-a D,
aX-a E și a X-a G;
elevii și cadrele
didactice din
unitatea de
învățământ;
profesorii
consilieri școlari
din Comisia
metodică a
sectorului 6;
profesorii
consilieri școlari
din rețeaua
CMBAP;
angajații
CMBRAE.









Realizarea obiectivelor
educaționale specifice predării
disciplinei – psihologie, în cadrul
obligației de catedră;
Participarea, în calitate de
membru, la şedinţele Consiliului
de Administraţie al CMBRAE,
conform solicitărilor direcțiunii;
Participarea la şedinţele metodice
ale profesorilor consilieri școlari,
pe baza Graficului activităților
educative, elaborat de către
responsabilul Comisiei metodice
a sectorului 6;
Derularea inspecțiilor de
specialitate/ monitorizărilor
planificate pentru semestrul I, la
solicitarea direcțiunii CMBRAE /
ISMB.

-predarea-învățareaevaluarea cunoștințelor
și dezvoltarea
competențelor elevilor,
specifice disciplinei
psihologie, clasa a X-a;
- colaborarea cu
profesorii consilieri
școlari din unitățile
sectorului 6 și cu cei din
rețeaua Centrului
Municipiului București
de Asistență
Psihopedagogică;
- colaborarea cu
profesorii logopezi din
cadrul Centrelor
Logopedice Interșcolare.

-conform
încadrării;

- la solicitarea
CMBAP, a
direcțiunii
CMBRAE, a
ISMB etc. cf.
atribuțiilor din
fișa postului.

-colaborarea cu
responsabilul și cu
membrii Comisiei
metodice a
profesorilor
consilieri școlari
din sectorul 6.

* Cunoaştere şi autocunoaştere, Adaptarea elevilor la mediul şcolar, Adaptarea şcolii la nevoile elevilor în conformitate cu standardele curriculare, Optimizarea relaţiei elevipărinţi-profesori, Educație pentru sănătate, Prevenirea comportamentelor agresive, Consecinţele abandonului şcolar, OSP, CES altele (specifice unității)

Întocmit,
Profesor consilier școlar,
Daniela Drăghici

Verificat,
Responsabil comisie metodică sector 6,
Cristina Vasiloiu

Data : ………………………………..

Data : ………………………………..
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