
Cabinet de Asistenţă Psihopedagogică 
Unitatea şcolară: 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
Sem ___an şcolar ___________ 

 
I. Activităţi directe cu elevii 

I. 1. Orientarea şcolar - profesională 
 

Tip de activitate Indicatori de performanţă 
cantitativi* calitativi/descriptivi** 

Activităţi de informare individuală   
colectivă  

Activităţi de investigare 
psihopedagogică 

individuală   
colectivă  

Consiliere în carieră individuală   
colectivă  

* nr. activităţi/ nr. participanţi 
** exemple de activităţi şi analiza eficienţei acestora (planuri individuale de carieră, materiale realizate) 
 
Aspecte pozitive  
Aspecte care au nevoie de îmbunătăţire  
Propuneri de îmbunătăţire  
 
 
 

I. Activităţi directe cu elevii 
I. 2. Asistenţă psihopedagogică 

 
Tip de activitate Indicatori de performanţă  

cantitativi* calitativi/descriptivi** 
Autocunoaştere şi 
dezvoltare 
personală 

investigare 
psihopedagogică 

individuală   
colectivă  

consiliere individuală  
colectivă  

Adaptare şi investigare individuală   



integrare şcolară psihopedagogică colectivă  
consiliere individuală  

colectivă  
Prevenirea 
comportamentelor 
de risc 

investigare 
psihopedagogică 

individuală   
colectivă  

consiliere individuală  
colectivă  

…………………     
 
* nr. activităţi/ nr. participanţi, nr. de planuri de intervenţie personalizată întocmite 
** exemple de activităţi şi analiza eficienţei acestora (instrumente utilizate, planuri de intervenţie personalizată întocmite, cazuri de integrare a elevilor cu CES, aspecte 
deosebite, materiale realizate etc.) 
 
Aspecte pozitive  
Aspecte care au nevoie de îmbunătăţire  
Propuneri de îmbunătăţire  
 
 

II. Activităţi cu cadrele didactice şi părinţii 
 

Tip de activitate  Indicatori de performanţă  
cantitativi* calitativi /descriptivi ** 

Consiliere individuală cadre didactice   
părinţi   

Consiliere de grup (grupuri de dezvoltare 
personală, training-group-uri, workshop-
uri, “Şcoala părinţilor” etc.) 

cadre didactice   

părinţi   

Consiliere colectivă (şedinţe, lectorate, 
consilii profesorale, comisii metodice etc) 

cadre didactice   
părinţi   

* nr. activităţi/ nr. participanţi 
** exemple de activităţi şi analiza eficienţei activităţilor de consiliere, materiale realizate etc. 
  
Aspecte pozitive  
Aspecte care au nevoie de îmbunătăţire  
Propuneri de îmbunătăţire  
 
 



III. Activităţi de perfecţionare 
 

Tip de activitate Indicatori de performanţă 
cantitativi* calitativi /descriptivi ** 

Participare la comisii metodice, cercuri pedagogice   
Participare la cursuri: - în specialitate   
                                   - didactice   
Cursuri de perfecţionare (grade didactice, masterat, doctorat)   
Participarea la simpozioane, sesiuni de comunicări, conferinţe etc.   
Materiale întocmite la comisii metodice, cercuri pedagogice, materiale publicate   
 
* nr. participări/materiale/activităţi realizate 
** exemple de activităţi şi analiza eficienţei participării la acestea 
 
Aspecte pozitive  
Aspecte care au nevoie de îmbunătăţire  
Propuneri de îmbunătăţire  
 

IV. Organizare 
 

Tip de activitate Indicatori de performanţă 
cantitativi calitativi /descriptivi  

Întocmirea documentelor de proiectare şi planificare a activităţii   
Consemnarea/evidenţa activităţilor   
Dezvoltarea bazei materiale şi metodico-ştiinţifice a cabinetului   
 
* conform Fişei de evaluare 


