
 

 

CE ESTE CONSILIEREA 

PSIHOLOGICĂ?  

 

 

Consilierea  psihologică este  o formă 

de intervenţie care se adresează 

persoanelor sănătoase psihologic care 

doresc să autocunoască, să se dezvolte 

personal, sau persoanelor sănătoase 

psihologic, aflate într-o situaţie 

problematică, de disconfort pe care nu 

ştiu cum să o gestioneze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cui foloseste consilierea psihologica? 

 

 

 Elevilor are doresc să se autocunoască, 

să discute cu cineva, să înveţe să 

relaţioneze, să-şi dezvolte performaţele, 

etc. 

 Elevilor care pot avea diferite probleme 

de adaptare şcolară sau de relaţionare, 

supărări, situaţii care nu ştiu cum să le 

gestioneze, depăşească. 

 Adolescenţilor care se simt dezorientaţi 

profesional ori au dificulăţti relaţionale. 

 Părinţilor care se confruntă cu greutăţi 

in relaţionarea cu adolescentul sau 

copilul lor. 

 Adulţilor care trec prin perioade dificile 

(presiuni profesionale sau sociale, 

divorţ, stress. 

 Membrilor unei familii cu tensiuni in 

relationare 

 Membrilor unei organizaţii cu tensiuni 

de relaţionare. 

 Tuturor persoanelor (indiferent de 

varstă) care au nevoie de susţinere ori 

care doresc să facă schimbari 

importante in viaţa lor. 

 

 

Cum te poate ajuta consilierea? 

 

 

 

Te ghideaza in identificarea: 

 problemelor de adaptare scolara, 

profesionala, sociala, relationala; 

 conflictelor personale; problemelor 

comportamentale si/sau emotionale; 

 conflictelor familiale; 

 problemelor de identitate, s.a. 

 te ajuta sa explorezi si sa inlaturi 

cauzele problemelor tale; 

 iti dezvolta capacitatea de a face 

schimbari in plan psihologic dar si in 

viata ta; 

 iti imbunatateste capacitatea de a lua 

decizii, de a face schimbari; resursele 

personale, s.a. 

 iti dezvolta abilitatea de a-ti valorifica 

potentialul si resursele personale, s.a. 

 

 

 

 

http://www.psihoterapia.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=151
http://www.psihoterapia.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=151
http://www.psihoterapia.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=143&Itemid=149
http://www.sistempsi.ro/index.php?page=e-timpul-pentru-o-schimbare


LA CABINETUL PSIHOPEDAGOGIC 

DIN ŞCOALA  SE POT ADRESA ELEVII, 

PĂRINŢII ŞI PROFESORII. 

În afara consilierilor individuale se 

desfăşoară programe de psihoeducaţie sau 

consiliere de grup. 

Pentru elevi: 

Program de pregătire “Cum să ma ajut pe 

mine şi pe ceilalţi” –dezvoltare de abilităţi 

de interrelaţionare 

Consiliere de grup:  “Sunt timid, dar mă 

tratez” 

Consiliere de grup: “ Eu şi agresivitatea 

mea” 

Pentru părinţi: 

Program de psihoeducaţie: COPILUL MEU 

APROAPE ADOLESCENT 

Program de psihoeducaţie părinţi cl.I-II: 

VALIDAREA EMOŢIONALĂ 

Program de psihoeducaţie copii-părinţi 

JOCURI ÎNTRE GENERAŢII 

Pentru profesori: 

Program de dezvoltare personală: 

PROFESORI SĂNĂTOŞI PENTRU 

ŞCOALĂ ŞI FAMILIE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru întrebări, programări individuale, 

inscrieri la cursuri va rog adresaţi-vă 

la cabinetul psihopedagogic de la et.II, 

sau la nr. de tel. 0757161136. 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE 

ŞI ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ 

 

CABINET PSIHOPEDAGOGIC 

 

ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.10 

SUCEAVA 

 


