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N R . 

CRT.

DIRECȚII DE ACȚIUNE ACTIVITĂȚI RESPONSABILI TERMEN 

DE 

REALIZARE

M O N I T O R I Z A R E /

EVALUARE/CONTROL

1. Asigurarea cadrului legal 
pentru desfăşurarea activităţii 
didactice în mediul online

1.Elaborarea, aprobarea şi 
comunicarea Planului 
judeţean de intervenţie 
educaţională pentru situaţia 
suspendării cursurilor din 
învăţământul preuniversitar 
la nivelul CJRAE Buzau 

2. Actualizarea fişelor 
postului cadrelor didactice 
din cadrul CJRAE Buzau 
incluzând atribuţii specifice 
şi indicatori de performanţă 
referitori la proiectarea, 
realizarea şi evaluarea 
activităţilor online de 
consiliere/terapie logopedică 

Director CJRAE 
Buzau 
CA al CJRAE 
Buzau 

Director CJRAE 
Buzau 
Coordonator CJAP 
Coordonator CLI 

23-24.04.202
0 

Aprilie 2020

Activităţi specifice de 
monitorizare realizate la 
nivelul CJRAE Buzau 
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2. Colaborarea şi comunicarea 

permanentă cu toţi partenerii 
educaţionali, în vederea 

asigurării 
resurselor necesare desfăşurării 
activităţii online

1.Colaborarea cu conducerile 
unităţilor de învăţământ 
pentru implicarea 
consilierilor şcolari şi a 
profesorilor logopezi în 
procesul de realizare online a 
activităţilor de consiliere 
psihopedagogică şi a 
activităţilor de terapie 
logopedică prin: 
a)transmiterea adreselor 
oficiale  în care se solicită 
introducerea profesorului 
consilier școlar/profesorului 
logoped în rețelele de 
comunicare existente la 
nivelul școlii, în care se 
precizează programul 
cabinetelor de asistență 
psihopedagogică/ de terapie 
logopedică, de luni până 
vineri, în intervalul 9-13 și se 
reiterează faptul că relația 
instituțională a CJRAE 
Buzau cu partenerii 

Director CJRAE 
Buzau 
Profesori consilieri 
școlari și profesori 
logopezi 

Permanent, în 
perioada în 
care sunt 
suspendate 
cursurile 

Activităţi specifice de 
monitorizare realizate la 
nivelul CJRAE Buzau 
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3. Coordonarea şi monitorizarea 
organizării şi desfăşurării 
acţiunilor suport pentru 
învăţarea online în 
învăţământul preuniversitar

1.Comunicarea informaţiilor 
privind deciziile adoptate la 
nivel naţional/județean pe 
durata suspendării cursurilor, 
care au impact asupra 
activităţii CJRAE Buzau și a 
unităţilor de învăţământ 

2. Identificarea și analizarea 
nevoilor de dezvoltare a 
competențelor digitale ale 
cadrelor didactice 

3. Stabilirea la nivelul 
instituției a platformelor, 
aplicațiilor și resurselor 
educaționale deschise  
validate şi recomandate de 
MEC 

4. Participarea profesorilor 

Director CJRAE 
Buzau 
Coordonator CJAP 
Coordonator CLI 

Director CJRAE 
Buzau 
Coordonator CJAP 
Coordonator CLI 

Director CJRAE 
Buzau 
Coordonator CJAP 
Coordonator CLI 
Cadre didactice

Permanent 

23-28.04.202
0 

23-28.04.202
0 

www.cjraebuzau.ro 
Grupul de WhatsApp al 
consilierior si logopezilor din 
CJRAE Buzau 
Googlegroups al CJRAE 
Buzau 

Raport de analiză 

Lista resurselor digitale 
agreate la nivelul CJRAE 
Buzau 
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4. Realizarea instrumentelor de 
colectare a datelor de la 
consilierii şcolari şi profesorii 
logopezi din cabinetele de 
asistenţă psihopedagogică şi 
cabinetele logopedice, precum 
și de la beneficiarii serviciilor 
de consiliere școlară/terapie 
logopedică

1.Adaptarea rapoartelor 
saptamânale de activitate la 
specificul activității online de 
consiliere școlară/terapie 
logopedică 

2. Dezvoltarea la nivelul 
CJRAE Buzau a unui sistem 
de colectare a feedbackului 
de la elevi, părinţi, cadre 
didactice, alte categorii de 
personal implicat în 
organizarea şi desfăşurarea 
activității suport pentru 
învăţarea online

Director CJRAE 
Buzau 
Coordonator CJAP 
Coordonator CLI 

Director CJRAE 
Buzau 
Coordonator CJAP 
Coordonator CLI 
Profesori consilieri 
școlari 
Profesori logopezi

Aprilie 2020 

Aprilie 2020

Rapoarte de activitate 

Chestionare feedback

5. Reglarea activității online de 
consiliere școlară/terapie 
logopedică prin utilizarea 
datelor de feedback

Raportarea, colectarea şi 
analizarea informaţiilor cu 
privire la activităţile 
desfăşurate de profesorii 
consilieri şcolari și profesorii 
logopezi, la nivelul CJRAE 
Buzau şi la nivelul unităţilor 
de învăţământ

Director CJRAE 
Buzau 
Coordonator CJAP 
Coordonator CLI 
Profesori consilieri 
școlari 
Profesori logopezi

25-29.05.202
0

Raport privind activitatea 
CJRAE Buzau
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6. Realizarea online a activităților de 
asistență psihopedagogică

1.Informarea elevilor, 
părinților şi cadrelor 
didactice cu privire la 
modalitatea de organizare 
online a activităţii de 
consiliere psihopedagogică, 
precum şi cu privire la 
drepturile şi obligaţiile 
elevilor şi părinţilor 

2.Asistenţa şi consilierea 
metodologică a cadrelor 
didactice prin: facilitare acces 
la conţinutul educaţional 
(resurse digitale) de 
specialitate; postare/ 
transmitere de materiale şi 
mijloace de învăţământ cu 
valoare de suport metodico-
ştiinţific pentru cadrele 
didactice din învăţământul 
preuniversitar; 

3. ÎMPREUNĂ, DE ACASĂ  
- Servicii de consiliere 

Directorul CJRAE 
Buzau 
C o o r d o n a t o r u l 
CJAP 
P r o f e s o r i i 
consilieri școlari

Permanent Realizarea evidenţei 
activităţilor de consiliere, a 

materialelor transmise sau/și 
postate 
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7. Realizarea online a activităților de 
terapie logopedică

1.Informarea elevilor, 
părinților şi cadrelor 
didactice cu privire la 
modalitatea de organizare 
online a activităţii de terapie 
logopedică, precum şi cu 
privire la drepturile şi 
obligaţiile elevilor şi 
părinţilor 
ÎN CONTACT CU UN 
LOGOPED – Idei si sfaturi 
pentru mentinerea achizitiilor 
din timpul terapiei 
logopedice. Toti cei interesati 
pot scrie pe emailul 
cjrae_buzau@yahoo.com și 
în cel mai scurt timp vor fi 
contactați de un profesor 
logoped. 

2. Transmiterea și/sau 
postarea de materiale online 
puse la dispoziţia 
beneficiarilor direcţi: copii/ 
elevi, cadre didactice şi 
părinţi organizate pe 

Directorul CJRAE 
Buzau 
Coordonatorul CLI 
Profesorii logopezi

Permanent Realizarea evidenţei 
activităţilor de terapie 
logopedică, a materialelor 

transmise sau/și postate 
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Director CJRAE Buzau, 
Prof. Dan Pîslaru

8. Realizarea online a activității 
desfășurate la nivelul SEOSP 
Buzau

1.Acordarea online de 
consultanță de specialitate 
cadrelor didactice privind 
legislația care reglementează 
integrarea copiilor cu CES în 
școala de masă

Directorul CJRAE 
Buzau 
Asistentul social 

Permanent Realizarea evidenţei 
activităţilor de consiliere, a 

materialelor transmise sau/și 
postate 
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