ANEXA 1
PLAN DE MĂSURI AL C.M.B.R.A.E. ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII
ACTIVITĂŢILOR ÎN SISTEM ONLINE
ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI
ÎN PERIOADA SUSPENDĂRII CURSURILOR FAŢĂ ÎN FAŢĂ
Recomandări pentru profesorii consilieri școlari (profesori în centre și cabinete de asistență
psihopedagogică):
1. își vor desfășura activitățile specifice pe platformele educaționale ale unităților de
învățămant, conform orarului acestora și se vor asigura cu privire la respectarea
confidențialității în actul consilierii;
2. își vor desfășura activitatea în conformitate cu orarul aprobat, respectând toate
reglementările interne ale unității de învățământ cu privire la organizarea programului de
lucru cu elevii/copiii;
3. vor completa și vor transmite electronic documentele necesare desfășurării activității
specifice;
4. vor comunica cu beneficiarii activităților (elevi, părinți, profesori) prin intermediul
grupurilor de discuții constituite la nivelul unității de învățământ;
5. vor acorda o atenție deosebită asigurării confidențialității datelor (ex. nu se distribuie
filmări/ capturi ecran/ înregistrări din timpul ședințelor de consiliere);
6. vor stabili împreună cu beneficiarii (elevi, părinți, profesori) modalitatea de comunicare
precum și platforma folosită, specificând acest lucru în acordul de consiliere și documentele
existente la mapa profesorului consilier școlar;
7. vor utiliza pentru desfășurarea activităților specifice: chestionare, filme, materiale PPT,
povești, alte materiale create special pe teme semnificative pentru beneficiari etc.;
8. vor elabora materiale educaţionale în format electronic pe diferite teme pentru beneficiari;
9. vor participa la activități de formare profesională prin intermediul platformelor online
pentru dobândirea competenţelor digitale;
10. vor elabora şi vor aplica chestionare specifice în scopul identificării nevoilor de consiliere
şcolară;
11. vor desfăşura activităţi specifice utilizând modalităţi sincrone şi asincrone de comunicare;
12. vor întocmi analiza de nevoi pentru fiecare cabinet cu privire la dotarea cu echipamente şi
resurse digitale pentru activităţile de consiliere online, conform prevederilor legale în
vigoare;
13. vor realiza consilierea individuală la solicitarea părinților (online), iar consilierea de grup,
în colaborare cu dirigintele fiecărei clase (online);
14. vor întocmi registre de evidență electronică a activității la nivelul cabinetului de asistență
psihopedagogică.
15. vor aplica prevederile procedurilor realizate la nivelul CMBRAE în contextul epidemiei de
COVID 19, privind consilierea elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice, prin
operaționalizarea specifică a activității online/la distanță

Recomandări pentru profesorii logopezi:
1. vor realiza centralizarea situațiilor identificate în urma procesului de depistare desfășurat
în prima lună a anului școlar;
2. vor realiza programarea preșcolarilor și a elevilor în vederea desfășurării activităților de
terapie logopedică;
3. vor desfășura activitățile de logopedie pe platformele educaționale ale unității de
învățământ, sau pe alte platforme/aplicații agreate împreună cu părinții
preșcolarilor/elevilor;
4. vor elabora materiale educaţionale în format electronic specifice diferitelor problematici
identificate la beneficiari;
5. vor acorda o atenție deosebită asigurării confidențialității datelor (ex. nu se distribuie
filmări/ capturi ecran/ înregistrări din timpul ședințelor de consiliere);
6. vor desfăşura activităţi specifice utilizând modalităţi sincrone şi asincrone de comunicare;
7. își vor flexibiliza programul de lucru, respectând prevederile legale în ceea ce privește
normarea;
8. vor întocmi registre de evidență electronică a activității la nivelul cabinetului logopedic
interșcolar;
9. vor participa la activități de formare profesională prin intermediul platformelor online
pentru dobândirea competenţelor digitale;
10. vor aplica prevederile procedurilor realizate la nivelul CMBRAE în contextul epidemiei de
COVID 19, privind consilierea elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice, prin
operaționalizarea specifică a activității online/la distanță
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