INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BIHOR
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI
ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ
FIŞA POSTULUI
profesorului consilier școlar
din Cabinetul Şcolar / Interşcolar de Asistenţă Psihopedagogică
An şcolar 2012 - 2013
În baza Legii Educației Nr. 1/2011, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al CJRAE, aprobat prin Ordin al
ministrului nr. 5555 din 7.10.2011 MECTS, se încheie astăzi,__________________ prezenta fişă a postului.
Numele şi prenumele: _____________________________________________________________________________
Unitatea de învăţământ în care își desfășoară activitatea:________________________________________________
Funcţia didactică: consilier şcolar
Cerinţele postului:
 Studii (universitatea, facultatea, anul absolvirii, anul obţinerii licenţei): .…………………………………….........
……………………………………………………………………………………………………………………….……
 Specializarea: ………………………………………………………………………………..………….……….……
 Vechime în muncă.....……...................................................................................................... ......................................
 Vechime în învăţământ……………………………………………………..………………..………….………..…...
 Vechime în domeniul consilierii şcolare: ….…………………………………………………………….…………...
 Grad didactic:.………………………………………………………………………..………………….……………
 Încadrarea pe post (titular, detaşat, suplinitor, plata cu ora): …………………………………………..……………..
Obiectivul postului:
 Asigurarea informării, cunoaşterii şi consilierii psihopedagogice a preşcolarilor/elevilor, prin consultaţii
individuale şi colective, acţiuni de îndrumare a părinţilor şi a cadrelor didactice, precum şi acţiuni de colaborare
cu comunităţile locale, în scopul orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor, prin informare,
documentare, consiliere (conform Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrelor şi a Cabinetelor de
Asistenţă Psihopedagogică nr. 5.555/ 7.10.2011).
Relaţii ierarhice:
 se subordonează metodologic, financiar şi organizatoric directorului CJRAE şi coordonatorului CJAP, iar
organizatoric si directorului unităţii de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea
Relaţii de colaborare funcţionale:
 cu ceilalţi consilieri şcolari din reţeaua din reţeaua CJAP;
 cu personalul didactic şi nedidactic al unitãţii de învãţãmânt în care funcţioneazã
 profesorii logopezi din CLI şi cabinetele logopedice interşcolare;
 cu profesorii de sprijin /itineranţi din cadrul CSEI

cu comisiile de evaluare complexă;

cu instituţii guvernamentale şi non-guvernamentale cu atribuţii similare, complementare sau conexe în
domeniul educațional
Norma didactică/ timpul de lucru cuprinde un numãr de 40 de ore/sãptãmânã, repartizate astfel:
 18 ore/sãptãmânã care constau în: activitãţi de asistenţã psihopedagogicã, desfãşurate individual şi colectiv cu
preşcolarii/elevii, orientare, reorientare şcolarã şi profesionalã, activitãţi de consiliere a preşcolarilor, elevilor,
pãrinţilor, cadrelor didactice, activitãţi/ore în cadrul curriculumului la decizia şcolii, în funcţie de solicitãrile unitãţii
de învãţãmânt şi în acord cu planul-cadru;
 22 de ore/sãptãmânã care constau în: activitãţi de pregãtire metodico-ştiinţificã şi complementarã, stabilirea
mãsurilor şi întocmirea programelor de prevenire şi intervenţie psihoeducaţionalã, activitãţi metodico-ştiinţifice,
colaborarea cu comunitãţile locale, participarea la şedinţe şi lectorate cu pãrinţii, la comisiile metodice şi consiliile
profesorale cu tematicã specificã.
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Atribuţii :
a) asigurã informarea şi consilierea preşcolarilor/elevilor, pãrinţilor şi cadrelor didactice pe diferite problematici:
cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile elevilor, optimizarea
relaţiilor şcoalã-elevi-pãrinţi etc.;
b) asigurã, prin intermediul metodelor, procedeelor şi tehnicilor specifice, prevenirea şi diminuarea factorilor care
determinã tulburãri comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;
c) realizeazã investigarea psihopedagogicã a copiilor şi elevilor;
d) propun şi organizeazã programe de orientare şcolarã, profesionalã şi a carierei elevilor în unitãţile de învãţãmânt
unde îşi desfãşoarã activitatea;
e) propun în cadrul curriculumului la decizia şcolii cursuri opţionale vizând dezvoltarea personalã a elevilor;
f) asigurã servicii de consiliere şi cursuri pentru pãrinţi;
g) sprijinã şi asigurã asistenţã şi consilierea metodologicã a cadrelor didactice;
h) elaboreazã studii psihosociologice privind opţiunile elevilor claselor terminale vizând calificãrile profesionale din
învãţãmântul profesional şi liceal;
i) recomandã pãrinţilor consultarea altor instituţii pentru problemele care nu sunt de competenţa lor - centre
logopedice, comisii de expertizã, cabinete medicale, cabinete psihologice etc.;
j) asigurã servicii de consiliere şi asistenţã psihopedagogicã pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale;
k) întocmeşte, actualizează, completează toate documentele specifice cabinetului de asistenţă psihopedagogică;
l) participă la cursuri și activități de formare / dezvoltare profesională;
m) participă în calitate de membru / coordonator / colaborator la proiecte de specialitate, proiecte/ programe cu carater
educaţional;
n) furnizează date, situații statistice (aplicare de chestionare, culegere de date specifice, întocmirea de rapoarte cu
privire la probleme sau situaţii specifice din unitatea şcolară – comportamente de risc, graviditate, abuzuri de orice
natură etc.) la solicitarea ISJ Bihor / CJRAE Bihor;
o) elaborează şi transmite (prin email: cjraebihor@yahoo.com) către CJRAE Bihor planul managerial al activităţii la
cabinet și orarul până la data de 1 octombrie, precum şi raportul de activitate semestrial (termen – 15 februarie) și
anual (termen – 31 august). La solicitări ale CJRAE Bihor întocmeşte rapoarte de activitate specifice sau pe
anumite intervale de timp.
p) participă lunar la comisia metodică de specialitate şi semestrial la cercul pedagogic de profil;
q) stabilește și afișează programul de lucru la cabinetul de asistenţã psihopedagogicã, modificările de orar se transmit
prin email la CJRAE Bihor, la adresa de la punctual o) în timp util;
r) prezintă în consiliul profesoral al unitãţii de învãţãmânt un raport de activitate semestrial în funcție de solicitările
directorului unității de învățământ;
s) participă la consilii profesorale, şedinţe cu pãrinţii şi, dupã caz, la alte acţiuni organizate de unitatea de învãţãmânt;
t) organizeză lectorate pentru pãrinţi cu tematicã specificã, în funcție de solicitări;
u) participă, la solicitarea unitãţii de învãţãmânt, la diverse proiecte şi programe educaţionale.
v) răspunde solicitărilor profesionale venite din partea conducerii unităţii de învăţământ în care îşi desfăşoară
activitatea, altele decât cele menţionate în prezenta fişă.

Alte atribuții
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Director unitate şcolară

Director CJRAE

Profesor
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Psiholog/ psihopedagog/ sociolog
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