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Asistența psihopedagogică sau consilierea educațională vine să completeze activitățile desfășurate în
cadrul orelor de dirigenție și presupune colaborarea consilierului școlar cu profesorul diriginte.
Asistența psihopedagogică se adresează:
•

Elevilor - în probleme legate de: autocunoaştere și dezvoltare personală, creşterea stimei de sine,
managementul timpului, al stresului, comunicare asertivă, însuşirea de tehnici de învăţare eficientă,
planificarea și orientarea carierei, calitatea vieții personale, suport emoţional etc.

•

Cadrelor didactice - în probleme legate de: cunoaşterea personalității elevului și a grupului de elevi,
managementul clasei, asigurarea echilibrului între cerinţele şcolare şi posibilităţile elevilor, în
identificarea cauzelor inadaptării şcolare, optimizarea relaţiei şcoală-elev-familie, etc.

•

Părinţilor - în probleme legate de: cunoaşterea propriilor copii, înţelegerea nevoilor şi a
comportamentului acestora, identificarea factorilor de risc în integrarea şcolară, socială, ameliorarea
relaţiei cu proprii copii, sprijinirea şcolii în educaţia copilului, cunoașterea intereselor profesionale și
a aptitudinilor reale ale copiilor în vederea orientării școlare și profesionale etc.
Consilierul școlar este un catalizator și facilitator al procesului de autocunoaștere și dezvoltare

personală a elevului și are rolul de a-l îndruma pe elev/persoana să găsească soluții proprii la
problemele cu care se confruntă deoarece fiecare este expert în propria viață.
Finalitatea activității de consiliere este de a-l face pe om să se simtă bine cu el însuși, cu ceilalți și cu
lumea în care trăiește.
„Consilierul este un gen de artist care lucrează cu posibilitățile omului, iar consilierea – o căutare în
comun a sensului vieții omului” – R.W. Strowing
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CONSILIERUL ȘCOLAR
❖ Lucrează cu toți elevii pentru ca aceștia să-și atingă potențialul
❖ Susține lecții la clasă
❖ Organizează ședințe de consiliere individuală
❖ Colaborează cu părinții, aparținătorii și profesorii
❖ Susține elevii în pregătirea pentru carieră
❖ Păstrează confidențialitatea
CONSILIERUL ȘCOLAR
✓ NU lucrează doar cu elevii ”problemă”
✓ NU oferă consiliere psihologică sau psihoterapie
✓ NU pune diagnostice elevilor/altor persoane
✓ NU oferă informații despre elevi sau familiile acestora altor persoane pentru a le
satisface curiozitatea

