
OPERAȚIONALIZAREA/CONCRETIZAREA 

OFERTEI DE SERVICII ONLINE 

al CJRAE Covasna pentru perioada  
 

În această perioadă în care suntem nevoiți să respectăm o distanțare fizică unii față de alții, este cu atât mai important ca noi, consilierii și logopezii școlari să 

fim aproape în alte moduri de beneficiarii noștri – elevi, părinți, cadre didactice. 

Vă recomandăm să ne urmăriți și pe facebook, unde puteți găsi mai mult de 100 de linkuri utile către resurse educaționale online: 

https://www.facebook.com/CJRAE-Covasna-1570396213193014/ 

 

Servicii online, oferită de echipa CJRAE Covasna: 

Profesorii consilieri școlari: 

Nr. 

crt 
Descrierea scurtă al ofertei de servicii online Responsabil/specialitatea 

Beneficiarul 

ofertei 

(ZONA/Unitatea 

de învățământ) 

Grup țintă 

Date de prim-contact 

Modalități 

online de 

realizare al 

serviciilor* 
Elevi Părinți 

Cadre 

didactice 

1 - Cum să pregătim dosarul pentru orientare școlară și 

profesională? 

- Cum să realizăm PSI (plan de servicii 

individualizate) 

- Cum să realizăm PIP (planul de intervenție 

personalizată) 

- Cum să ne pregătim pentru monitorizarea 

activității cu elevii cu CES 

Echipa SEOSP: 

-Deregán Szidónia/psih. 

-Mánya Tímea/psih. 

- Kulcsár-Terza 

Réka/logoped 

Toate unitățile de 

înv. din jud. 

Covasna 

 X  

 

X 

 

X 

 

X 

szidi.deregan@gmail.com  

Telefon, 

WhatsApp, e-

mail, 

Messenger 

2 Consiliere individuală online pentru adolescenți Para Noémi/psih. Liceul de Arte 

„Plugor Sándor” 

și școlile din 

zona orașului 

Covasna 

X X  para.noemi@yahoo.com 

WhatsApp, e-

mail, 

Messenger 

3 - Consiliere psihologica 

- Intervenție în grup ( on-line) pt elevii claselor a 

VIII- a, 

- exerciții și tehnici pt. rezolvarea unor situații de 

stres, pt. adaptarea la situația actuală 

Papp Ágota/psih. 

Zona Sf. 

Gheorghe 

X 

X 

X  

0754 800 808 

antal_agota@yahoo.com  

Telefon, 

Skype 

Zoom 

https://www.facebook.com/CJRAE-Covasna-1570396213193014/
mailto:szidi.deregan@gmail.com
mailto:para.noemi@yahoo.com
mailto:antal_agota@yahoo.com


Nr. 

crt 
Descrierea scurtă al ofertei de servicii online Responsabil/specialitatea 

Beneficiarul 

ofertei 

(ZONA/Unitatea 

de învățământ) 

Grup țintă 

Date de prim-contact 

Modalități 

online de 

realizare al 

serviciilor* 
Elevi Părinți 

Cadre 

didactice 

- colaborare cu Serviciul de sprijin inițiat de EMMT, 

oferind supervizare și consiliere on –line (zoom, 

skype, telefon) 

4 Consilierea individuală a părinților, cadrelor 

didactice și a elevilor 

Colaborare cu Serviciul de intervenție în criză 

”Lélekemelők” prin telefon (nr. 0745455226) 

Vida Enikő/psih. 

Zona Baraolt X X X enikovida@icloud.com 

Telefon, 

google 

classroom 

5 - dezvoltare cognitivă: exerciții specifice 

problemelor prin e- mail 

- Consilierea părinților ;  

- proiect online destinat elevilor: „Spune cum te 

simți, arată-ne cine ești!” 

ÎN LUCRU: 

realizarea unui grup suport pentru  părinți/părinții  

singuri  (online)  

Rotundu Mirela/psih. 

Zona Sf. 

Gheorghe 

Preșcolari; 

0-XII, 

  mirelarotundu@yahoo.com E-mail, 

telefon,  

proiectcjrae@ 

gmail.com 

6 - consilierea cadrelor didactice, 

- Servicii de sprijin in consiliere individuala, OSP pt 

cls XII  

Benkő Mária Gyopárka 

Zona Baraolt 

 

X 

 X 

fgyoparka@yahoo.com 

messenger, 

email, telefon 

7 Servicii de sprijin  psihoeducațională pentru părinți 

Servicii de sprijin în consiliere individuală pentru 

elevi 

 

Kászoni Attila/psih 

 

Zona Tg. 

Secuiesc 

 

X 

 

X 

 
 

kaszonia@yahoo.com  

 

Email,telefon 

8 Consiliere individuală a elevilor părinților și 

cadrelor didactice 

Activități de dezvoltare personală prin training 

autogen și alte tipuri de jocuri și exerciții de 

reducere a stresului la adolescenți. 

Kozma Enikő/psih. Zona Sf. 

Gheorghe 

X X X 

enikokozma@yahoo.com  

Messenger, 

email, 

telefon. 

9 Consiliere psihologică 

(suport emoțional, consiliere în criză) 

Metode și tehnici de combatere a stresului 

OSP pentru elevi clasa a VIII-a 

Dezvoltare cognitivă 

Fazakas Ildikó Zona Sf. 

Ghorghe 

x x x 

f_ildi@yahoo.com 

messenger, 

email, telefon 

WhatsApp 

 

10 Consiliere psihologică, sprijin psihologic pentru 

elevi 

Tódor Dalma Zona Sf. 

Gheorghe 

X   
todordalma@gmail.com  

E-mail, 

WhatsApp 

11 Consilierea individuală online a elevilor, părinților  

 

Postarea zilnică pe pagina web a școlii a unor 

mesaje de încurajare 

 

Szilágyi Andrea Zona Sfântu 

Gheorghe 

x x x szilagyi_andi@yahoo.com messenger 

email telefon  

pagina web a 

scolii Varadi 

Jozsef 

mailto:enikovida@icloud.com
mailto:mirelarotundu@yahoo.com
mailto:proiectcjrae@gmail.com
mailto:proiectcjrae@gmail.com
mailto:fgyoparka@yahoo.com
mailto:kaszonia@yahoo.com
mailto:enikokozma@yahoo.com
mailto:f_ildi@yahoo.com
mailto:todordalma@gmail.com


Nr. 

crt 
Descrierea scurtă al ofertei de servicii online Responsabil/specialitatea 

Beneficiarul 

ofertei 

(ZONA/Unitatea 

de învățământ) 

Grup țintă 

Date de prim-contact 

Modalități 

online de 

realizare al 

serviciilor* 
Elevi Părinți 

Cadre 

didactice 

Diseminarea proiectului „Solitar dar Solidar- Arta de 

a fi...rezilient” inițiat din 30 martie de un grup de 

consilieri școlari din Romania (faza de proiectare) 

12 - Servicii de sprijin in consiliere individuala, OSP pt 

cls XII  

Tehnici  de relaxare pentru elevi, cadre didactice, 

terapie suportivă- o data pe saptamâna pentru 

cazurile cu care lucrez 

Elaborarea de sarcini, teme individuale pentru elevi, 

la Psihologie -saptamanal 

Realizarea și transmiterea schiței lectiilor -

saptamanal 

Menținerea comunicării cu comunitatea profesorilor 

la nivelulșcolii, la nivel național, și cu grupul 

profesional al psihologilor din Brașov   

Moisin Doina Elena/psih 

CN Mihai 

Viteazul 

X X X 

 

doinamoisin@ymail.com  messenger, 

email, telefon 

WhatsApp, 

telefon,  

platforma 

zoom  cu 

ajutorul 

dirigintelui 

Grup Face 

book 

13 Consilierea părinților 

• Tanácsadás szülőknek 

• nevelés, kapcsolatépítés,  

• konfliktuskezelés   

• témákban 

Terapii de sprijin pentru adolescenții aflați în criză 

Támogató  terápiák serdülőknek 

Dezvoltare cognitivă pentru preșcolari și școlari din 

clasele I-IV 

Kognitív fejlesztés óvodásoknak és kisiskolásoknak 

Filip Mária/psih Zona Sf. 

Gheorghe 

X X X filipmaria967@yahoo.com  E-mail, 

telefon, 

Skype, 

WhatsApp, 

Messenger 

14. Consiliere aindividuală online a elevilor, părinților și 

a cadrelor didactice 

-Metode și tehnici pentru rezolvarea unor situații de 

stres, și situații de criză 

Paltán Enikő Colegiul National 

Székely Mikó 

x x x enikopaltan@yahoo.com messenger, 

email, telefon 

15. -consiliere individuală pentru elevi, părinți, cadre 

didactice,  

-consiliere și consultații de grupă mică pentru elevi 

Pálfy Márta Aliz 

 

 

Consiliere prin telefon și 

email pentru adolescenți, 

adulți și vârstnici, în 

colaborare cu Asociația 

Maghiară de Igienă 

Mintală din Transilvania 

Liceul Teoretic 

Mikes Kelemen 

X X X 0745872662 

palfy.aliz@gmail.com 

messenger, 

email,  

telefon, 

zoom 

 

mailto:doinamoisin@ymail.com
mailto:filipmaria967@yahoo.com


Profesorii logopezi: 

Nr. 

crt 

 

Descrierea scurtă al ofertei de 

servicii online 
Responsabil/specialitatea 

Beneficiarul ofertei 

(ZONA/Unitatea de 

învățământ) 

Grup țintă 

Date de prim-contact 

Modalități 

online de 

realizare al 

serviciilor* 
Elevi Părinți 

Cadre 

didactice 

1 1-sedinte individuale prin Skype sau 

WhatsApp 

 

2 – indrumari si explicatii in scris sau 

telefonic, atasate linkurilor cu aplicatii 

logopedice ,  exercitiilor , jocurilor 

logopedice , fiselor trimise pe mail, 

WhatsApp sau Messenger 

 

3 – postari de exercitii , fise , linkuri cu 

jocuri logopedice utile tuturor copiilor 

(pe grupurile de parinti formate ) 

-exercitii de consolidare a sunetelor 

formate 

 

 -exercitii de automatizare a sunetelor 

consolidate, 

 -exercitii de ameliorare a tulburarilor 

abilitatilor  partiale , 

 -exercitii de dezvoltare a vocabularului 

activ si pasiv ,  

-exercitii de dezvoltare a auzului 

fonematic,  

-exercitii de dezvoltare a mobilitatii 

aparatului fonoarticulator  

-exercitii de dezvoltare a 

grafomotricitatii 

Logopezi : 

 

Aura Tomescu Papuc 

 

Júlia Kovács-Vajda  

 

 Ilona Nagy-Bagoly 

  

 Adél Komporály  

 

 Ünige Máthé  

 

 Tatiana Teacă 

 

Andrea Székely  

 

Noemi Zsigmond  

 

Márta Bodó 

 

Ildikó Boróka Tuzson 

 

Zonele: 

 

Sfântu Gheorghe 

 

Sfântu Gheorghe 

 

Sfântu Gheorghe 

 

Baraolt 

 

Covasna 

 

Intorsura Buzaului 

 

Sfântu Gheorghe 

 

Târgu Secuiesc 

 

Târgu Secuiesc 

 

Sfântu Gheorghe 

 

 

Sectia maghiară şi 
română  

 

Invăţământ primar 

Invăţământ preşcolar 

 

 

X 

 

 

X 

  

 

tomescuaura@gmail.com 

 

kvjulia@gmail.com 

 

b_ilike@yahoo.com 

 

adelkomporalyo@gmail.com 

 

gyorgyunige@yahoo.com 

 

teaca_tatiana@yahoo.com 

 

andreacska2002@yahoo.com 

 

zsigmondnoemi@gmail.com 

 

marti_bodo@yahoo.com 

 

ildiko_boroka@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skype,  

E-mail, 

WhatsApp, 

Telefon, 

Messenger 

 

mailto:tomescuaura@gmail.com
mailto:kvjulia@gmail.com
mailto:b_ilike@yahoo.com
mailto:adelkomporalyo@gmail.com
mailto:gyorgyunige@yahoo.com
mailto:teaca_tatiana@yahoo.com
mailto:andreacska2002@yahoo.com
mailto:zsigmondnoemi@gmail.com
mailto:marti_bodo@yahoo.com
mailto:ildiko_boroka@yahoo.com

