Rolul profesorului consilier școlar în cadrul
Cabinetului Școlar de Asistență Psihopedagogică
În cadrul școlii funcționează un Cabinet de Asistență Psihopedagogică modern dotat și
utilat, unde elevii, cadrele didactice și părinții se pot adresa cu încredere pentru a se consilia
și pentru a-și rezolva probleme personale/interpersonale de ordin psihosociologic sau
educațional, care privesc mediul școlar, dificultăți de relaționare și comunicare la nivel de
microgrup/macrogrup (clasa de elevi, școală, familie, comunitate).
Consilierul școlar care este de specialitate psiholog, se axează pe dezvoltarea pozitivă
personală, educațională și socială a fiecărui individ. Dezvoltarea personală presupune
cunoașterea de sine și a imaginii de sine, formarea unei capacități de decizie responsabile,
relaționare armonioasă, controlul stresului, însușirea unor tehnici de învățare eficientă,
atitudini creative, orientare și opțiuni vocaționale realiste conform cu aptitudinile școlare
individuale.
Consilierul școlar se ocupă și de promovarea sănătății mentale, a stării de bine,
prin asigurarea unei funcționări optime din punct de vedere somatic, fiziologic, mintal,
emoțional și social și nu în ultimul rând de activitatea de prevenție a comportamentelor
indezirabile, negative, antisociale, a neîncrederii în sine, a conflictelor interpersonale, a
situațiilor de criză și dificultăților de învățare. Tot în responsabilitatea profesorului consilier
școlar mai revine și dezvoltarea la elevi a unor capacități de planificare a carierei și
management al învățării, iar prin consiliere elevii pot face față mai eficient factorilor de
stres și sarcinilor de zi cu zi, ameliorând astfel calitatea vieții școlare sau profesionale din
cadrul unei organizații.
Valorile consilierului sunt: acceptare necondiționată, empatie, gândire pozitivă,
colaborare, responsabilitate și respectul față de cei care solicită activități de consiliere de grup
sau consiliere individuală. Consilierea individuală este un act confidențial, păstrându-se
anonimatul persoanei, confidențialitatea unui diagnostic și a conținutului activității de
consiliere față de alte persoane.
Prin consiliere și orientare școlară permanentă, se ajunge la păstrarea unui echilibru
în viața de zi cu zi, la reușita profesională și școlară, mai precis, alegerea bine motivată a
unor școli sau profesii viitoare conform performanțelor intelectuale și aptitudinilor școlare ale
elevului depistate în urma aplicării unor teste psihologice profesionale, la cererea elevului.
Profesorul consilier școlar menține în permanență colaborarea cu părinții și profesorul
diriginte, alți profesori sau conducerea școlii, în vederea stabilirii unui parteneriat educațional
eficient, în beneficiul elevului, în păstrarea unei armonii intrafamiliale și în mediul școlar, de
relaționare strânsă în asigurarea triunghiului educațional și preîntâmpinarea sau identificarea
disfuncționalităților educaționale interindividuale/intraindividuale în timp util, cu corectarea,
combaterea și ameliorarea lor.
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