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1.

VIZIUNEA INSTITUŢIEI

Eficientizarea serviciilor de consiliere psihopedagogică prin programe de prevenţie şi intervenţie şi creşterea
competenţelor profesionale prin promovarea formării continue.
Viitorul nu este un loc spre care te îndrepţi, ci un loc pe care îl creezi.
2. MISIUNEA INSTITUŢIEI
CJAP promovează programe de consiliere şi asigură asistenţa psihopedagogică pentrudezvoltarea liberă, integrală şi
armonioasă a personalităţii fiecărui elev pentru a putea fi capabil să-şi aleagă viitorul cel mai potrivit, să se adapteze,
integreze socio-profesional în societatea dinamică.
OBIECTIVE:


Promovarea sănătăţii şi a stării de bine: funcţionarea optimă din punct de vedere somatic, fiziologic, mental,
emoţional, social şi spiritual;



Dezvoltarea personală: cunoaşterea de sine, imagine de sine, capacitate de decizie responsabilă, relaţionare
interpersonală armonioasă, controlul stresului, tehnici de învăţare eficiente, atitudini constructive şi creative,
opţiuni vocaţionale realiste;



Intensificarea activităţilor calitative de prevenţie şi intervenţie în situaţii de: risc, conflicte interpersonale,
dificultăţi de învăţare, de adaptare, disfuncţii psihosomatice, dispoziţii afective negative, neîncredere în sine

SERVICII
– Asistenţă psihopedagogică individuală şi colectivă pentru elevi cadre didactice şi părinţi;
– Asistarea elevilor în procesul de orientare şcolară şi profesională, prin furnizarea de informaţii specifice şi prin
promovarea autodeciziei în orientare, ca rezultat al armonizării între resursele interne şi oportunităţile externe;
– Formarea şi structurarea conştiintei de sine, privind lumea şi relațiile cu ceilalți;
– Dezvoltarea unei atitudini active şi responsabile a elevilor faţă de procesul învăţării, prin conştientizarea
particularităţilor stilului cognitiv, valorificarea motivelor intrinseci şi exersarea unor tehnici de muncă intelectuală;
– Sprijinirea părinţilor în cunoaşterea personalităţii copiilor şi a particularităţilor vârstei acestora, în vederea optimizării
relaţionării copil – părinte;
– Asistenţă şi consiliere metodologică: a cadrelor didactice în proiectarea şi desfăşurarea activităţilor cu caracter
educativ, cât şi în propria dezvoltare profesională;
– Diseminarea informaţiilor cu caracter psihopedagogic şi a experienţelor profesionale;
– Studii cu caracter psihopedagogic: cercetarea ştiinţifică;


Prevenirea şi diminuarea stărilor de disconfort psihic;



Examinarea psihopedagogică a elevilor la solicitarea părinţilor, a şcolii şi a Inspectoratului Şcolar;



Monitorizare și inspecţii şcolare;



Implicarea în elaborarea planului de şcolarizare;



Implicarea în proiecte, parteneriate educaţionale.

3.STATUT
Cine suntem ?



Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică (CJAP), este o structură în cadrul Centrului Judeţean de
Resurse şi Asistenţă educaţională (CJRAE Mureș ) și funcționează în baza prevederilor art. 99 alin. (6) lit. a)
din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011



CJAP este o instituție subordonată financiar, metodologic şi organizatoric CJRAE



CJAP coordonează metodologic activităţile cabinetelor de asistenţă psihopedagogică



De activitatea CJAP/CMBAP răspund coordonatorul CJAP/CMBAP şi directorul CJRAE/CMBRAE.



Finanţarea CJAP/CMBAP şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică se asigură de la bugetul consiliului
judeţean, din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor
judeţene şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în baza prevederilor art. 99 alin.(5) şi art. 110 alin. (3) din
Legea nr.1/2011

În 7 octombrie 2011 a fost aprobat, prin ordinul 5555 emis de MECTS, noul REGULAMENT-CADRU privind organizarea
şi funcţionarea centrelor judeţene şi a cabinetelor de asistenţă psihopedagogică
SCURT ISTORIC
Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Mureş a fost înfiinţat în anul 1994, pe structura Laboratorului de
Orientare Şcolară şi Profesională. În perioada 1998 -2003 a funcţionat şi desfăşurat activitatea în cadrul Casei Corpului
Didactic Mureş, iar din anul 2003 funcţionează în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş.
Psihologi care au activat în cadrul acestei instituţii:


Emilia Albu



Dosa Eugen coordonator (1998-2003 )



Coşa Lucia coordonator(2003-2008 )



Cerghedi Adriana coordonator ( 2008-2012 )



Bloj Sorin (2013- prezent)

Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Mureş are în subordine 54 de cabinete şcolare şi interşcolare de
asistenţă psihopedagogică şi 63 de psihologi şcolari.
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