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“Informare şi orientarea în carieră – ghid
metodologic pentru responsabilii OŞP”
Volumul 27 din seria “Ghidurilor OŞP” cuprinde materiale
teoretice şi practice utile cadrelor didactice responsabile OSP în
desfăşurarea activităţilor de informare şi orientare şcolară şi
profesională a elevilor în contextul modificărilor rapide din piaţa
muncii
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“ANUAR 2016-2017”
 ANUAR 2016-2017 – publicaţie a Centrului Judeţean de Resurse
şi Asistenţă Educaţională Iaşi prezintă principalele activităţi
desfăşurate pe tot parcursul anului şcolar de către profesorii
consilieri şcolari şi profesorii logopezi, activităţi desfăşurate în
parteneriat cu diverse unităţi şcolare locale, judeţene sau
naţionale.

“EQuilibrium”
 Revista Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
Iaşi, a doua ediţie, include materiale de specialitate, intervenţii
extrase din experienţa profesională specific activităţii de
consiliere psihopedagogică şi terapie logopedică, preocupări
specific domeniilor de acţiune sau adiacente, exprimate de
specialiştii instituţiei.

“Prevenirea abandonului şcolar în rândul
elevilor”
 Lucrare realizată în cadrul proiectului Erasmus +
„Alfabetizarea emoţională – instrument pentru
consilierea profesorilor şi părinţilor” şi care prezintă,
alături de coordonatele teoretice ale relaţiei şcoală –
familie, o multitudine de modele de activităţi ce pot fi
desfăşurate cu părinţii şi elevii.

“Dezvoltarea emoţională şi socială a
elevilor”
 Lucrare realizată în cadrul proiectului Erasmus +
„Alfabetizarea emoţională – instrument pentru
consilierea profesorilor şi părinţilor” şi care prezintă
modele de activităţi ce pot fi desfăşurate cu părinţii şi
elevii.

 2016
“Anuar 2015-2016”
 Prezentarea principalelor studii şi cercetări realizate de profesorii
consilieri şcolari din cadrul Centrului Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică Iaşi cu sprijinul colegilor din cabinetele şcolare
şi în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi pe
parcursul anului şcolar 2015 – 2016

“Orientarea carierei – perspective europene –
ghid metodologic pentru cadrele didactice”
 Volumul 26 din seria “Ghidurilor OŞP” cuprinde materiale
teoretice şi practice utile cadrelor didactice în desfăşurarea
activităţilor de orientare şcolară şi profesională a elevilor în
contextul integrării europene

“EQuilibrium”
 Primul număr al revistei consilierilor şcolari ieşeni reflectă
preocupările ştiinţifice şi metodice privind consilierea
psihopedagogică a elevilor şi părinţilor în contextul provocărilor
societăţii actuale concretizate prin studii, cercetări, proiecte,
programe şi acţiuni devenite adevărate mărci specifice
consilierii ieşene

“Admiterea în învăţământul liceal de stat şi
învăţământul profesional – pentru anul şcolar 20162017”
 Lucrare adresată absolvenţilor claselor a VIII-a în vederea
pregătirii acestora pentru admiterea în licee şi şcoli profesionale

„Consilierea părinţilor – perspective
europene” - Material suport pentru cadrele didactice
 Lucrare realizată în cadrul unui proiect „Erasmus +” şi care
prezintă, alături de coordonatele teoretice ale relaţiei şcoală –
familie, o multitudine de modele de activităţi ce pot fi
desfăşurate cu părinţii şi împreună de părinţi şi copii.

„Consilierea părinţilor – perspective europene”
Material suport pentru părinţi
 În cadrul aceluiaşi proiect, această lucrare vine în întâmpinarea
rezolvării problemelor cu care se confruntă părinţii în formarea
şi educarea propriilor copii

 2015
“Ghid informativ de orientare şcolară şi
profesională” – nr.25
 Lucrarea prezintă un număr de 30 de monografii profesionale
ale calificărilor pentru care pot opta absolvenţii claselor a VIIIa prin şcolile profesionale din judeţul Iaşi şi studiul
“Monografiile profesionale – rol şi funcţii în orientarea carierei”

“Ghid transdisciplinar suport pentru
derularea activităţilor în cadrul programului
A doua şansă”
 Material elaborat în cadrul proiectultui POSDRU
162/2.2/S/140232 “Educaţia – şansa de a-ţi scrie propriul
viitor !” de către experţii educaţionali de la CJRAE Iaşi şi
CJRAE Maramureş.

“Admiterea în învăţământul liceal de stat
şi învăţământul profesional – pentru anul
şcolar 2015-2016”
 Lucrare adresată absolvenţilor claselor a VIII-a
cuprinzând informaţii necesare în vederea pregătirii
acestora pentru admiterea în licee şi şcoli profesionale

“Anuar 2014-2015”
 Prezentarea principalelor studii şi cercetări realizate de profesorii
consilieri şcolari din cadrul Centrului Judeţean de Asistenţă
Psihopedagogică Iaşi cu sprijinul colegilor din cabinetele şcolare
şi în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi pe parcursul
anului şcolar 2014 – 2015

 2014
“Ghid informativ de orientare şcolară şi
profesională – Licee tehnologice ieşene (II)”
– nr.24
 Volumul continuă prezentarea altor 11 unităţi liceale
tehnologice din judeţul Iaşi şi a 16 calificări profesionale
specific şcolii profesionale; sunt prezentate concluziile
studiului privind opţiunile şcolare şi profesionale ale elevilor
claselor a VIII-a şi un material despre alternativele
educaţionale

“Admiterea în învăţământul liceal de
stat şi învăţământul profesional – pentru
anul şcolar 2014-2015”
 Lucrare cuprinzând informaţii necesare în vederea
pregătirii elevilor pentru admiterea în licee şi şcoli
profesionale

“Anuar 2013-2014”
 Prezentarea principalelor studii şi cercetări realizate de
profesorii consilieri şcolari din cadrul Centrului Judeţean de
Asistenţă Psihopedagogică Iaşi cu sprijinul colegilor din
cabinetele şcolare şi în colaborare cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Iaşi pe parcursul anului şcolar 2014 – 2015

 2013
“Ghid informativ de orientare şcolară şi
profesională – Licee tehnologice ieşene (I)” –
nr.23
 În acest număr sunt prezentate 9 unităţi şcolare liceale
tehnologice din judeţul Iaşi şi un număr de 7 monografii
profesionale ale specialităţilor învăţământului tehnic liceal

“99 activităţi de dezvoltare personală – ghid
metodologic pentru cadrele didactice care predau la clasa
pregătitoare”
 În principal lucrarea propune cadrelor didactice care predau la
clasa pregătitoare un număr de 99 de activităţi împărţite în 8
module care să răspundă la standartele de dezvoltare
personală în domeniile: dezvoltarea interesului pentru
autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă de sine, domeniul
dezvoltării socio-emoţionale şi cel de dezvoltare a abilităţilor
şi a aptitudinilor specifice învăţării în contextul şcolar

 2012
“Ghid informativ de orientare şcolară şi
profesională” – nr.22
 În acest volum se continuă prezentarea unităţilor liceale din
judeţul Iaşi (5 licee teoretice şi 3 licee vocaţionale) şi a
monografiilor profesionale pentru învăţământul liceal
tehnologic

 2011
“Ghid informativ de orientare şcolară şi
profesională” – nr.21
 Primul număr al ghidului ce îşi propune să prezinte unităţile
liceale de învăţământ din judeţul Iaşi se deschide cu materiale
despre 12 licee teoretice alături de 16 monografii profesionale ale
specializărilor în care se pot califica elevii ce aleg să urmeze
cursurile liceelor tehnologice

