BINE ATI VENIT!

VA INVITAM SA VIZITATI

CABINETUL DE CONSILIERE SCOLARA
PROGRAM DE LUCRU

CABINETUL DE CONSILIERE SCOLARA

MARŢI: 11-16

care ofera

MIERCURI: 9-12

servicii de consiliere scolara si în carieră

Depăşeşte obstacolele !



Şcoala este drumul pe care te descoperi pe
tine însuţi! Fii prezent, fii activ, dezvoltă-ţi
resursele pe care le ai!
 Spune prezent Şcolii în viaţa ta!
Foloseşte-ţi timpul pentru a învăţa! De tine
depinde, în mare parte, oportunităţile care
aşteaptă să fie împlinite!
 Educaţia te ajută să găseşti soluţii, să te
adaptezi, să-ţi croieşti propriul destin în cel
mai frumos mod. Ai încredere în ceea ce-ţi
poate oferi Şcoala!
 Acceptă provocarea de a fi responsabil în
ceea ce priveşte educaţia ta.
 Visele tale au nevoie de un loc în care să
se nască şi să crească! Alege Şcoala
pentru a învăţa cum să-ţi împlineşti
speranţele, aşteptările şi dorinţele tale!
O carieră de succes
poate fi
chiar povestea ta.

-

Cunoastere si autocunostere
Adaptarea elevilor la mediul scolar
Optimizarea relatiilor scoala-elevi parinti
Stil de viata sanatos
Prevenirea comportamentelor agresive
Prevenirea abandonului scolar
Orientare scolara si profesionala
Dezvoltare personala
Consiliere indiciduala si de grup

Distinge opţiunile
Decide
Practică

Te aşteaptăm !

FII INFORMAT!

start
pentru
o carieră
de succes

Scoala Gimnaziala Luceafarul
STR. DOINA NR. 1
SECTOR 5, BUCURESTI
E-mail consiliereluceafarul@yahoo.com
Profesor consilier scolar Cojocaru Valerica

Autocunoaşte-te !
o Stil decizional
o Caracteristici personale

Profesiunea noastra :
Valorificarea potentialului uman

o Interese, aspiraţii
Prin ce se diferentiază angajaţii

o Abilităţi, competenţe

care au o carieră de succes? Ce fac

o Puncte tari

ei diferit?

o Puncte slabe

Poate te aştepţi la o retetă magică
pentru ca succesul să fie al tău.

este mult mai puţin fascinantă.
exista

succes

in

retete
cariera.

magice
Se

pentru

reduce

Vrei sa stii?
-

Cum sa iti descoperi interesele si
abilitatile?
Cum sa iti creezi un CV de succes?
Cum sa te prezinti la un interviu?

o Stil de viaţă

Realitatea pe care am constatat-o

Nu

o Valori

FII INFORMAT!

Fiecare fiinta umana este unica prin
reunirea irepetabila a unui ansamblu
complex de calitati, potentialitati,
dorinte, sentimente, trebuinte si
experiente personale.

la

strategie si actiune pe termen lung.

Aveţi încredere în voi şi veţi reuşi !

Cu noi eşti bine informat.
CINE SUNT EU CONTEAZĂ!

Cojocaru Valerica, profesor consilier şcolar

Raport de activitate pe semestrul II, an şcolar
2012- 2013
Am informat şi consiliat individual şi în
grup elevi, părinţi, profesori, pe diverse teme:
cunoaştere şi autocunoaştere, adaptarea elevilor
la mediul şcolar, optimizarea relaţiilor scoalaelevi-parinti, stil de viaţă sănătos, prevenirea
comportamentelor agresive şi a abandonului
şcolar.
Problematica cu cea mai mare frecvenţă
înregistrată în unitate a fost: deficit de atenţie,
tulburări
de
comportament,
gestionarea
emoţiilor.
Am iniţiat şi coordonat proiectul
educaţional "Dezvoltarea caracterului".
La clasele
a VIII-a am aplicat
chestionarele: ”Ce să aleg?” – ocupaţii,
“Cunoaşte-te pe tine însuţi!” - imaginea de
sine/stima de sine, “Cariera mea şi valorile
mele”

Am desfăşurat activităţi în cadrul
Campaniei Globale pentru Educaţie – « Fiecare
elev are nevoie de un profesor ».
În colaborare cu Agenţia Naţională
Antidrog, la clasele a VII_a şi a VIII-a am
desfăşurat activitatea « Efectele consumului de
droguri asupra organismului », în cadrul
proiectului « Fii tânăr, liber şi responsabil »
Am participat la activităţile de informareprevenire a delincvenţei juvenile desfăşurate cu
elevii de Poliţia de Proximitate.

Am participat la workshop-ul "Stil de
viaţă sănătos printr-o alimentaţie corectă la
copii” desfăşurat cu ocazia Zilei Mondiale a
Mediului la Facultatea de Îmbunătăţiri funciare
şi Ingineria Mediului.
Am
participat
la
Simpozionul
Internaţional “Învăţământul preşcolar 2012 orientări metodologice », cu lucrarea « Rolurile
manageriale ale cadrului didactic », lucrare care
a fost publicată.
Am participat la Festivalul Internaţional
al Cărţii pentru Copii şi Tineret « Bucuria
lecturii » organizat de FICE la Biblioteca
Naţională.
Am
participat
la
workshopul « Pregătirea
copilului pentru
şcoală »
desfăşurat la Grădiniţă nr 168.
VĂ AȘTEPT CU DRAG, SĂ GĂSIM
ÎMPREUNĂ RĂSPUNSURI LA
PROBLEMELE VOASTRE!

Am participat la cursul de formare “Stilul
de învăţare şi temperamentul şcolarilor” ( 25
credite) organizat de SNSPA, şi la cursul
postuniversitar ” Consilieri şcolari mai bine
pregătiţi pentru elevii de gimnaziu” (90 credite)
la Universitatea din Bucureşti.
Am participat la evaluarea psihosomatică
a preşcolarilor în vederea înscrierii în clasa
pregătitoare/clasa I, organizată de ISMB şi
CMBRAE.

