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     Număr CJRAE Sălaj                                                                                            Avizat  

_____________________                                                                              Director CJRAE Sălaj,  

Prof. psiholog dr. Melania Maria Gârdan 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

An școlar:  

    Luna ____________________           

 

CABINET ȘCOLAR DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

UNITATEA  DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

________________________________________ 

________________________________________ 

Număr ore/unitate/săptămână____________ 

 
CONSILIER ȘCOLAR (nume, prenume) 

___________________________________________________________________ 
 

1.1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ 
1.1.1.a. Număr de activități de consiliere psihopedagogică individuală 

Număr de activități de consiliere 

psihopedagogică  individuală 

Număr activități de consiliere psihopedagogică 

individuală 

Nr. activități 

cu  

PĂRINŢII 

Nr. activități cu  

 

CADRELE 

DIDACTICE 

Nr. 

activități 

cu 

preșcolarii  

Nr. 

activități 

cu elevii 

de  

nivel 

primar 

Nr. 

activități 

cu elevii 

de  

nivel 

gimnazial 

 

Nr. 

activități 

cu elevii de  

nivel 

liceal 

      

 

1.1.1.b. Număr de beneficiari 
Număr de persoane distincte 

care au beneficiat 

de consiliere individuală  

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 

DIDACTICE Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 

      

 
1.1.2. Date statistice  

Nr. 

crt. 

Activităţi desfăşurate conform Registrului de activităţi de la cabinetul 

de asistenţă psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

CADRE 

DIDACTICE 

(în cabinet) 
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1. 

Nr. elevilor 

consiliaţi 

individual 

Nr. părinţi 

consiliaţi 

individual 

Nr. cadre didactice 

consiliate 

individual 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală     

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi 

de comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a 

violenței domestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu 

CES) 

   

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității (se include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/ 

abandonului  școlar) 

   

Orientarea carierei     

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe) 
   

- altele =    

***Se raportează 1 caz o singură dată, în funcție de complexitatea intervenției/problemei 

2. 

 

 

Problematica (cazuistica) cu cea mai mare 

frecvenţă înregistrată în unitatea dvs. 

 

(Ierarhizați problematica/ cazuistica 

înregistrată în unitatea dvs., pe o scală de la 1 

la 10, acordând 10 puncte problemei cu cea 

mai mare frecvență și 1 problemei cu cea mai 

mică frecvență) 

 

 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală   

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor 

emoţionale şi de comunicare (se include prevenirea bullyingului 

în spațiul școlar, a violenței domestice, a dificultăților de 

relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității (se include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 

 

Orientarea carierei   

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include 

prevenirea consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe) 
 

- altele = 

 
 

3. 
Copii cu CES (cu certificat de orientare 

școlară și profesională) 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 

(+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

  

4. 
Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă 

în străinătate/remigrați 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 

(+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

  

5. Copii în risc de abandon școlar 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 

(+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

  

 

 1.2. CONSILIERE DE GRUP 
1.2.1.Număr de beneficiari 

Consiliere de 

grup în 

cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI 
CADRE 

DIDACTICE 
Nivel preșcolar Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

 liceal 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

preșcolari 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinţi 

Nr.  

grupuri 

Nr. cadre 

didactice 
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1.2.2. Activităţi de consiliere de grup 

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii   

(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, abilități, 

activități formale, nonformale ș.a) 

Număr 

total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ rezultate 

 

1. 

 

De informare 

Prevenire 

Etc. 

   

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu cadrele 

didactice 

(lectorate, workshop-uri, participare la ședințele cu părinții la invitația 

educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ rezultate 

 

2.     

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu părinții 

(lectorate, workshop-uri, participare la ședințele cu părinții la invitația 

educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ rezultate 

 

3.     

 
1.2.3. Programe/proiecte de consiliere de grup 

1.2.3.1. Tematica abordată  

Tematica programelor de consiliere de grup la clasă cu elevii 
Număr 

total programe 

Număr total 

beneficiari programe 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală   

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se 

include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a 

dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

  

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității          (se 

include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/abandonului școlar) 
  

Orientarea carierei   

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include prevenirea consumului de 

substanțe cu risc, a traficului de ființe) 
  

 

  1.2.3.2. Detalierea programelor/proiectelor de consiliere de grup 
Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

elevilor 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup țintă Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ rezultate 

 

       

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

părinților 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup țintă Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ rezultate 

 

       

Nr. Titlul programului de Locul de Grup țintă Durata Nr. Observaţii/ rezultate 
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crt. consiliere de grup a 

cadrelor didactice 

desfășurare 

(urban/rural) 

(număr 

ore) 

beneficiari  

       

 
1.3. Situaţia cazurilor de agresivitate/bullying/violenţă şcolară 

Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere    

Număr de elevi consiliaţi individual  

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă)  

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente agresive / violente)  

Număr de cadre didactice consiliate  

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere  

 

1. 4. Implicarea în studii psihosociologice la nivel de școală, județ/sector, CJRAE/CMBRAE, alte 

instituţii (numeric):  

a) ca organizator 
Tema studiului 

 

 

b) ca participant 

 

Tema studiului 

 

 

1.5. Alte activităţi relevante, inclusiv extrașcolare (numeric):  

Numărul proiectelor/ 

activităților 

Titlul proiectelor/activităților Număr de clase beneficiare 

   

 
1.6. Implementarea măsurilor 11 și 12 din Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii  

Luna Nr. elevi  

clasa  a 

VIII-a 

care au 

beneficiat 

de servicii 

de 

orientare 

a carierei  

 

 

 

Nr. elevi  

din ÎPT 

(învățământ 

profesional 

și liceu 

tehnologic) 

care au 

beneficiat 

de servicii 

de orientare 

a carierei 

Buget alocat pentru activitatea 

de consiliere psihopedagogică 

(lei) 

Tipurile de activităţi de 

consiliere a carierei derulate cu: 

Obs. 

(inclusiv 

informații cu 

referire la 

sursele de 

finanțare) 

elevii de clasa 

a VIII-a 

elevii  din ÎPT 

Total DIN CARE: 

buget 

alocat 

pentru 

orientare

a carierei 

elevilor 

de clasa a 

VIII-a 

buget 

alocat 

pentru 

orientare

a carierei 

elevilor 

din ÎPT 
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2. FORMARE CONTINUĂ  
2.1. Organizarea și desfășurarea activităților metodice/cercurilor pedagogice/schimburilor de 

experiență  în cadrul  CJRAE 

    Activitatea în cadrul Comisiei metodice 

Număr de participări în CM ____________________ Tematica: _____________________________ 

Număr de activități susținute în CM: __ Tematica:_________________________________________  

 

2.2. Activități de formare/dezvoltare profesională 

Denumirea cursului/programului Furnizorul 
Buget alocat de 

CJRAE/CMBRAE 

 

Observații (inclusiv cu privire 

la sursele de finanțare) 

    

    

    

 

2.3.  Alte activități  
Număr participări la simpozioane, sesiuni de 

comunicare 
Număr articole/cărți publicate Număr de apariții la radio, TV, media 

   

 
 

3. RELAŢIILE  CU  COMUNITATEA  LOCALĂ 
 

DENUMIREA  PROGRAMULUI 

 

PARTENERI   

 (interni / externi) 

 

FORMA  DE  FINALIZARE 

(acord, protocol, convenție etc.) 

 

OBS. 

    

    

 

 

4. MARKETING INSTITUȚIONAL/ EDUCAȚIONAL (Apariții în presă, articole și publicații, 

promovare în mediul online etc.) 
 

 

5.  ACTIVITATEA DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN CAZUL TULBURĂRILOR 

SPECIFICE DE ÎNVĂȚARE 
Consilieri individuale cu copiii/elevii cu T.S.I. 

 (diagnosticați și/sau cu certificat de orientare școlară și profesională) 

DISLEXIE DISGRAFIE/DISORTOGRAFIE DISCALCULIE 
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Tematici: 

- 

- 

Număr ședințe de consiliere: 

Număr de beneficiari cu T.S.I.:  

-nivel preșcolar (urban/rural): 

-nivel primar (urban/rural): 

-nivel gimnazial (urban/rural): 

-nivel liceal (urban/rural): 

Tematici: 

- 

- 

Număr ședințe de consiliere: 

Număr de beneficiari cu T.S.I.:  

- nivel preșcolar (urban/rural): 

- nivel primar (urban/rural): 

- nivel gimnazial (urban/rural): 

- nivel liceal (urban/rural): 

Tematici: 

- 

- 

Număr ședințe de consiliere: 

Număr de beneficiari cu T.S.I.:  

- nivel preșcolar (urban/rural): 

- nivel primar (urban/rural): 

- nivel gimnazial (urban/rural): 

- nivel liceal (urban/rural): 

Consilieri de grup cu copiii/elevii cu T.S.I.  

(diagnosticați și/sau cu certificat de orientare școlară și profesională) 

Tematica activității: 

Număr ședințe de consiliere: 

Număr de beneficiari cu T.S.I.:  

- nivel preșcolar (urban/rural): 

- nivel primar (urban/rural): 

- nivel gimnazial (urban/rural): 

- nivel liceal (urban/rural): 

Consilierea psihopedagogică a părinților copiilor/elevilor cu T. S. I. 

Tematica activității: 

- 

- 

Număr de activități/ședințe de consiliere parentală: 

Număr de părinți beneficiari: 

 

 

CONSILIER ȘCOLAR                                                                              DIRECTOR UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT  

________________________                                                                       ________________________________________ 

 

 

 

 

COORDONATOR CJAP 

Prof. psiholog Adina Emilia Mesaros 
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