Serviciile
CJRAE TIMIȘ
PENTRU SPRIJINIREA INSTITUȚIILOR CARE NU
DEȚIN CABINETE PSIHOLOGICE / LOGOPEDICE
ȘCOLARE

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș

Buna ziua, dragi colegi,
Ca la fiecare început de an școlar, speranțele și așteptările noastre se îndreaptă spre
preșcolarii / elevii / tinerii din instituțiile în care ne desfășurăm activitatea.
Pentru a veni în întâmpinarea nevoilor psihoafective, emoționale și de comunicare ale
elevilor din instituțiile școlare care nu dețin cabinete interșcolare specializate, CENTRUL
JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ TIMIȘ vă pune la dispoziție
serviciile compartimentelor CJAP, CLI și SEOSP.

Informații suplimentare și datele de contact le găsiți în prezentul document.
Multa sănătate și un an școlar cu împliniri!
Echipa CJRAE Timiș

Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională Timiș
Structuri în cadrul CJRAE Timiș:

• 1. Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Timiș (C.J.A.P.);
• 2. Centrul Logopedic Interșcolar Timiș (C.L.I.);
• 3. Serviciul de Orientare Școlară și Profesională Timiș (S.E.O.S.P.)

CJAP Timiș este structurǎ a CJRAE Timiș,
ce are ca obiect de activitate:
 activitǎți de informare, consiliere și asistențǎ
psihopedagogicǎ a preșcolarilor/elevilor pe diferite
problematici: cunoaștere și autocunoaçtere,
adaptarea elevilor la mediul școlar, adaptarea școlii
la nevoile elevilor, optimizarea relațiilor școalǎ- elevpǎrinți;
 activitǎți de prevenire și diminuare a factorilor care
determinǎ
tulburǎri
comportamentale,
comportamente de risc sau disconfort psihic;
 activitǎți de investigare
copiilor/elevilor;

psihopedagogicǎ

a

 evaluarea nivelului de dezvoltare a copilului în
vederea înscrierii în clasa pregǎtitoare;

 activitǎți de consiliere, orientare, reorientare
școlarǎ și profesionalǎ a elevilor;
 activitǎți de asistențǎ și consiliere
psihopedagogicǎ a pǎrinților și cadrelor
didactice;
 activitǎți de asistențǎ socialǎ în situații
abandon/risc de abandon școlar, abuz,
neglijare a copiilor/elevilor;
 studii sociopsihopedagogice.

1. CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ
PSIHOPEDAGOGICĂ TIMIȘ
CJAP se adresează unităților de învățământ
școlar și preșcolar din județul Timiș:
 prin consilierii școlari din cabinetele de
asistență psihopedagogică, acolo unde
acestea sunt normate;
 prin consilierii școlari din CJAP, acolo unde
nu sunt normate cabinete de asistență
psihopedagogică, la solicitarea acestora;
 prin asistentul social din CJAP.

DATE DE CONTACT CJAP TIMIȘ:

• telefon: 0775 344568; 0775 345036;
• e-mail: cjaptm@gmail.com
MATERIALE DIDACTICE UTILE ȘI ALTE
INFORMAȚII:

• site: www.cjraetm.ro

Echipa CJAP Timiș

2. CENTRUL LOGOPEDIC INTERȘCOLAR
TIMIȘ
(CLI Timiș)
Este o structură a CJRAE Timiș formată din 13 cabinete logopedice interșcolare.
Activitatea logopedică vizează corectarea tulburărilor de limbaj și comunicare la copiii de vârstă preșcolară și
școlarii mici (clasa pregătitoare - clasa a IV-a).
Tulburãrile de limbaj şi comunicare care intrã în competenţa profesorilor logopezi din cabinetele logopedice sunt:







tulburãrile de pronunţie/articulare;
tulburãrile de ritm şi fluenţa vorbirii;
tulburãrile limbajului scris-citit;
tulburãrile de dezvoltare a limbajului;
tulburãrile de voce;
alte tulburãri de limbaj care influenţeazã negativ adaptarea şcolarã şi socialã a copiilor.

CENTRUL LOGOPEDIC INTERȘCOLAR TIMIȘ

DATE DE CONTACT:
Adresa:
Str. Piața Regina Maria, nr.3,
Timișoara,
Cod poștal: 300004,
Jud. Timiș, România

Echipa CLI Timiș

ADRESA EMAIL:
clitimis@gmail.com
SITE:
https://www.cjraetm.ro/
TELEFON: 0356 174 668
FAX: 0356 174 669

Materiale utile în terapia tulburărilor de
limbaj pot fi accesate în link-urile
următoare:
https://www.cjraetm.ro/servicii/cli
https://www.cjraetm.ro/consiliereonline/materiale-de-interes-pentru-copiiparinti-cadre- didactice

3. SERVICIUL EDUCAȚIONAL DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ
TIMIȘ (S.E.O.Ș.P.)
Contact SEOSP Timiș:
Adresa: Str. Piața Regina Maria,
nr. 3, Timișoara
Telefoane utile:

Rolul SEOSP:

• 0771 594 335
• 0775 344 991
• 0256 200 165

Oferă servicii de evaluare, de
asistență psihoeducațională,
de orientare școlară și
profesională
a
copiilor,
elevilor și tinerilor cu cerințe
educaționale speciale.

SITE:
https://www.cjraetm.ro/servicii/seo
sp-cosp
(aici găsiți documentele tipizate,
pentru întocmirea dosarului CES și
ce trebuie să conțină acesta)
Email: seosptimis@yahoo.ro

Program pentru:

• primire dosare/Plan de servicii individualizat;

• eliberare certificate/Plan de servicii individualizat.

S.E.O.S.P. Timiș

Luni: 9.00-15.00
Joi: 9.00-15.00
În cazul în care există grad de handicap se vor trimite pe adresa de email a SEOSP Timiș:

• cerere tip (se descarcă de pe site-ul SEOSP Timiș);
• copie după certificatul de încadrare în grad de handicap;
• foaie matricolă unde este cazul;
Observație

• adeverință elev;
• copie act identitate părinți/reprezentant legal.
Restul de acte le vom cere de la DGASPC, în copie. Este important să fie trecut număr de telefon, pe cerere.

• Dacă NU există un certificat de grad de handicap, avem nevoie de toate actele în original depuse la sediul nostru.

Program
consultații/consiliere
telefonică:
• Luni: 10.00-14.00
• Marți: 12.00-15.00
• Miercuri: 12.00-15.00
• Joi: 10.00-14.00

S.E.O.S.P. Timiș
Program evaluări în cadrul
Comisiei de Evaluare
Psihoeducațională
(vom suna noi pentru
programare, după depunerea
dosarului la SEOSP Timiș)
• Marţi: 9.00 - 14.00
• Miercuri: 9.00 - 14.00
• Vineri: 9.00 - 14.00

Echipa SEOSP Timiș

Pentru eficientizarea activității
departamentului SEOSP Timiș,
vă rugăm să vă încadrați în
intervaleleorare afișate.
Vă mulțumim!

