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PROCEDURA DE LUCRU PRIVIND GESTIONAREA DIFICULTATILOR DE INVATARE  

ALE  ELEVILOR 

 

Definitii si prescurtari: 

  Dificultăţile de învăţare sunt un termen  generic ce se referă la un grup de tulburări ce se 

exprimă prin dificultăţi semnificative în achiziţionarea şi utilizarea receptării şi înţelegerii 

limbajului, a vorbirii, scrierii, citirii (literizării, silabisirii), a raţionamentului şi abilităţilor 

matematice, ca şi unor abilităţi sociale. Aceste tulburări sunt intrinseci individului şi se 

presupune că sunt datorate unor disfuncţii minimale ale Sistemului nervos central” 

Documente: 

     1. OMECTS nr 5555/2011 (Anexa 1, art 18); 

     2. OMECTS nr 6552/2011 publicat in MO nr 45/19.01.2012 -"Ordin pentru aprobarea  

Metodologiei privind evaluarea, asistenta psihoeducationala, orientarea scolara si orientarea 

profesionala a copiilor, a elevilor si a tinerilor cu cerinte educationale speciale"  

     3 Fişele de post ale consilierilor scolari; 

     4. Planul de activităţi al CMBRAE; 

     5. Rapoartele activităţilor semestriale; 

     6. Portofoliul profesorului consilier scolar; 

     7. Raportul de autoevaluare justificativ in vederea obtinerii calificativului anual; 

     8. Alte documente doveditoare 

 

Etapele procedurii 
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Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Galaţi 

Cod Fiscal: 18642828, Str. Portului Nr.55 B, Galaţi,  
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Nr. crt Etape Mod de desfasurare 

1 Completarea fişei 

psihopedagogice a elevului  

 Fişa psihopedagogica a  elevului, care s-a adresat 

din proprie iniţiativă cabinetului de asistenţă 

psihopedagogică/ la recomandarea directorului 

unităţii şcolare, a profesorilor clasei, a prof. 

diriginte/ sau la solicitarea familiei/ părinţilor se 

completeaza conform tipizatului realizat de 

CJRAE 

2 Obţinerea consimţământului 

informat al părintelui elevului 

pentru consilierea individuală 

Se incheie un Acord de colaborare părinţi, 

elaborat de CJRAE; în situaţia în care părinţii nu 

colaborează, se procedează la includerea elevului 

într-un program de consiliere în grup/ se lucrează 

cu elevul la clasă. 

3 Colaborarea cu profesorul 

diriginte, profesorii clasei, 

medicul scolii si parintii elevului. 

Se incheie un Acord de colaborare pentru 

profesorul diriginte, elaborat de CJRAE,  

profesorii clasei, medicul şcolii, părinţii, pentru a 

obţine informaţii suplimentare, necesare pentru 

conceptualizarea cazului.  

4. Identificarea etapei  în care se 

găseste elevul care înregistrează 

dificultati de invatare.  

Se analizează factorii cauzali privind dificultatea 

de invatare.  

5 Testarea capacităţilor psihice ale 

elevului cu dificultate de 

invatare. 

Testarea capacităţilor psihice ale elevului cu 

dificultate de invatare , în condiţiile legii; în cazul 

în care este depăşită competenţa consilierului 

şcolar în utilizarea testelor psihometrice/atunci 

când sunt depăşite competenţele de consiliere şi 

asistenţă psihopedagogică ale consilierului şcolar, 

acesta recomandă familiei/ părinţilor elevului 

consultarea altor specialişti care colaboreaza cu 

CJRAE. 

6 Stabilirea profilului cauzal al 

dificultatiilor de invatare 

Stabilirea modului cum interacţioneaza cauzele şi 

efectele (cauzele devin efecte, iar efectele devin 
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înregistrat de elev. 

 

cauze); 

 

7. Formularea concluziilor  Comunicarea concluziilor finale părinţilor, 

profesorilor (cu acordul părinţilor) şi  

recomandările corespunzătoare. 

8. Realizarea programului de 

consiliere privind dificultatea de 

invatare. 

 Monitorizarea progreselor elevului. 

 Coordonarea activitatii de consiliere şi asistenţă 

psihopedagogică a elevului care înregistrează 

dificultati de invatare. 

 

 

 

Director CJRAE,                                                                              Coordonator CJAP, 

Prof. psiholog Ionașcu Grigore                                     Prof.psiholog Mușunoiu Hoton Violeta  

 


