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LICEUL TEHNOLOGIC “CĂPITAN NICOLAE PLEŞOIANU”

Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu” 
Râmnicu Vâlcea este una din şcolile cu cea mai 
veche tradiţie în învăţământul tehnic din oraşul

Râmnicu Vâlcea. 

Istoria şcolii începe în anul 1913 

când a fost înfiinţată sub denumirea de

Şcoala Inferioară de Meserii „Căpitan Nicolae Pleşoianu”. 
Aceasta şcoală poartă numele căpitanului Nicolae Pleşoianu 

pentru că acesta, membru al unei vechi şi distinse familii 
boiereşti din localitate, a lăsat prin testament toată averea 
pentru construirea unui spital sau a unei şcoli de arte si 

meserii în Zăvoiul oraşului Râmnicu Vâlcea.  Istoria 
cabinetului de asistenta 

psihopedagogica incepe cu anul 2006



Scopul activităţii de consiliere:

 Consilierea și asistența psihopedagogică a elevilor, 
părintilor și profesorilor în probleme legate de:

 imagine de sine, stimă de sine, autocunoaștere, 
intercunoaștere;

 dezvoltare în plan personal și profesional, creșterea 
randamentului școlar;

 probleme de comunicare și relaționare eficientă la școala și 
acasă;

 prevenirea si diminuarea stărilor de disconfort psihic, 
hiperactivitate;

 adaptare la cerințele școlii;
 optimizarea relațiilor profesori-elevi/părinți-copii/elevi-elevi;
 acordarea de suport metodologic cadrelor didactice 
 testare psihologica la cerere și cunoașterea performanțelor 

intelectuale, a aptitudinilor profesionale.



Activitatea de consiliere se adresează:

CONSILIERE ELEVI

Consilierea elevilor în probleme 
legate de: 
• autocunoaştere,
• imaginea de sine, 
• adaptare şi integrare socială,

reuşita şcolară, crize de 
dezvoltare,
• situaţii de criză,
• rezolvarea şi depăşirea unui 
conflict,
• însuşirea de tehnici de învăţare 
eficiente, 
• orientare a carierei





CONSILIERE PĂRINŢI

Consultaţii cu părinţii în 
probleme legate de :  
• cunoaştere a copiilor lor, 
• înţelegerea nevoilor şi
comportamentului  lor, 
• identificarea factorilor de risc în 
integrarea familială,
• şcolară,
• socială,
• ameliorarea relaţiei cu proprii 
copii, 
• sprijinirea şcolii în educaţia 
copilului



Consultaţii cu profesorii
în probleme          legate de:

 cunoaşterea elevilor,
 înţelegerea problemelor elevilor,
 sprijin în dezvoltarea lor,
 asigurarea echilibrului între cerinţele
 şcolare şi posibilităţile elevilor,
 identificarea cauzelor 
 inadaptării şcolare,
 optimizarea relaţiei şcoală-elev


CONSILIERE PROFESORI



PARTENERIAT 
ELEV-SCOALA- FAMILIE  



Programe desfasurate
 Program de prevenire a violenţei;

 Program de orientare şcolară şi profesională;

 Program de prevenire a consumului de droguri;

 Program de consiliere a părinţilor;

 Program de prevenire a traficului de fiinte;

 Program de prevenire a actului suicidar;

 Program de prevenire a abandonului şcolar.



CABINET ŞCOLAR ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ

Elevii, cadrele didactice şi părinţii se pot adresa 
cu încredere pentru a se consilia  şi pentru

a-şi rezolva probleme personale/interpersonale de 
ordin psihosociologic sau educaţional, care privesc 

mediul şcolar, dificultăţi de relaţionare şi 
comunicare la nivel de microgrup/macrogrup (clasa 

de elevi, şcoală, familie, comunitate).

Dotare:
 - teste psihologice:

 - cărţi de specialitate, reviste;
 - calculator, imprimantă;

 - mobilier;



Și nu în ultimul rând, consilierul școlar din 

Cabinetul Școlar de Asistență Psihopedagogică

,,Cpt. N. Pleșoianu’’ îți oferă sprijin emoțional


