
 
 

Sectorul:                             

Nivelul:                                                                         

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AN ŞCOLAR 2020- 2021 

SEMESTRUL I 

 

1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

               1.1 Număr de beneficiari  

Număr de 

persoanedistinctecare au 

beneficiat 

de consiliereindividuală 

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 

DIDACTICE Nivelpreșcolar Nivel 

primar 

Nivelgimnazial Nivel 

liceal 

Semestrul I, an școlar  2020- 

2021 

      

 

             1.2 Date statistice   

Nr

. 

crt

. 
Activităţidesfăşurate conform Registrului de activităţi de la 

cabinetul de asistenţăpsihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

CADRE 

DIDACTICE 

(în cabinet) 

1 

Nr. 

elevilorconsilia

ţi individual 

Nr. 

părinţiconsiliaţi 

individual 

Nr. cadre 

didacticeconsilia

te individual 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală     

Managementulemoţiilorşidezvoltareaabilităţiloremoţionaleş

i de comunicare(se include prevenirea bullyinguluiînspațiulșcolar, a 

violențeidomestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu 
CES)    

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității (se include prevenirea eșecului școlar,a absenteismului/ 

abandonuluișcolar)    

Orientareacarierei    

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen(se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, atraficului de ființe)    

***Se raportează 1(un) caz o singurădată, înfuncție de complexitateaintervenției/problemei 

2 

 

 

Problematica (cazuistica) cu ceamai 

mare 

frecvenţăînregistratăînunitateadvs. 

(Ierarhizațiproblematica/ 

cazuisticaînregistratăînunitateadvs., pe o scală de 

la 1 la 10, acordând 10 puncteproblemei cu ceamai 

mare frecvențăși 1 problemei cu 

ceamaimicăfrecvență) 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare 

personală  
 

Managementulemoţiilorşidezvoltareaabilităţiloremoţio

naleşi de comunicare(se include prevenirea 

bullyinguluiînspațiulșcolar, a violențeidomestice, a dificultăților de 

relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ 

dezvoltarea creativității (se include prevenirea eșecului 

școlar,a absenteismului/abandonuluișcolar) 

 

Orientareacarierei  



 
Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen(se include 

prevenirea consumului de substanțe cu risc, atraficului de ființe) 
 

3 
Copii cu CES (cu certificat de 

orientareșcolarășiprofesională) 

Nr. cazuriînunitateaşcolară 
Nr. copiiînproces de 

consilierepsihopedagogică 

  

4 
Copiiaicărorpărințisuntplecați la 

muncăînstrăinătate/remigrați 

Nr. cazuriînunitateaşcolară 
Nr. copiiînproces de 

consilierepsihopedagogică 

  

5 Copiiînrisc de abandon școlar 
Nr. cazuriînunitateaşcolară 

Nr. copiiînproces de 

consilierepsihopedagogică 

 (secorelează cu cazurileraportate la 

managementulînvățării ) 

 

 

2. CONSILIERE DE GRUP 

                        2.1 Număr de beneficiari 

Consilie

re 

de 

grupîn 

cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI 
CADRE 

DIDACTICE 
Nivelpreșcolar Nivel 

primar 

Nivelgimnazial 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 

            

 

 

                      2.2 Activităţi de consiliere de grup 

Nr. 

crt. 

Tematicaactivităților de consiliere de grupla clasă cu elevii 

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

activitățiformale, nonformaleș.a) 

Număr 

total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

     

Nr. 

crt. 

Tematicaactivităților de consiliere de grupla clasă cu cadreledidactice 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la 

invitațiaeducatorului/ învățătorului/ diriginteluiș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

     

Nr. 

crt. 

Tematicaactivităților de consiliere de grupla clasă cu părinții 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la 

invitațiaeducatorului/ învățătorului/ diriginteluiș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

  
    

 

                  2.3 Programe de consiliere de grup 

                    Tematica abordată  

Tematicaprogramelor de consiliere de grupla clasă cu elevii Număr 

total programe 

Număr total  

beneficiariprograme 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală    

Managementulemoţiilorşidezvoltareaabilităţiloremoţionaleşi de comunicare(se include 

prevenirea bullyinguluiînspațiulșcolar, a violențeidomestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv cu 

copiii cu CES) 

 
 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității          
(se include prevenirea eșecului școlar,a absenteismului/abandonuluișcolar) 

  

Orientareacarierei   



 
Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen(se include prevenirea consumului de substanțe cu risc, 

atraficului de ființe) 
  

Total: 

 

 

 

 

                      2.4 Detalierea programelor de consiliere de grup 

Nr. 

crt. 

Titlulprogramului de consiliere 

de grupa elevilor 

Locul de 

desfășurare(urban/rural) 

Grupțintă Durata 
(număr ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

  
      

Nr. 

crt. 

Titlulprogramului de consiliere 

de grupa părinților 

Locul de 

desfășurare(urban/rural) 

Grupțintă Durata 
(număr ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

       

Nr. 

crt. 

Titlulprogramului de consiliere 

de grupa cadrelordidactice 

Locul de 

desfășurare(urban/rural) 

Grupțintă Durata 
(număr ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

       

 

2.5 Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară 

Număr de activităţi/programe de informare,  prevenireșiconsiliere  

Număr de eleviconsiliaţi individual  

Număr de eleviconsiliaţiîngrup (cabinet sauclasă)  

Număr de părinţiconsiliaţi (părinţiaicopiiloridentificaţiavândcomportamenteagresive / violente)  

Număr de cadre didacticeconsiliate  

Numărcazuri ameliorate înurmaprocesului de consiliere  

 

2.6 Implicareaînstudiipsihosociologice la nivel de școală, județ/sector, CJRAE/CMBRAE, alteinstituţii: 

 Denumireastudiului 

a) caorganizator  

b) ca participant  

 

2.7 Alteactivităţirelevante, inclusivextrașcolare:   

 

      2.8 Implementareamăsurilor 11 și 12 din Strategiaprivindreducereapărăsiriitimpurii a școlii 

Perioada Nr. elevi 

clasa  a VIII-

acare au 

beneficiat de 

servicii de 

orientare a 

carierei 

 

 

 

Nr. elevi 

din ÎPT 

(învățământ

profesionalși

liceutehnolog

ic) care au 

beneficiat de 

servicii de 

orientare a 

carierei 

Bugetalocatpentruactivitatea de 

consilierepsihopedagogică 
(lei) 

Tipurile de activităţi 

de consiliere a 

cariereiderulate cu : 

Observații/ 

comentarii 

 
(inclusivinformații 

cu referire la 

sursele de 

finanțare) 

elevii de 

clasa a 

VIII-a 

elevii  

din ÎPT 

Total DIN CARE: 

bugetaloca

tpentruori

entareacar

iereielevilo

r de clasa 

a VIII-a 

bugetaloc

atpentruo

rientarea

cariereiel

evilor din 

ÎPT 

Sem. I         



 
Anșcolar 

2020- 

2021 

 

 

 

 

 

3. FORMARE CONTINUĂ  

                       3.1 Organizarea și desfășurarea activităților metodice/cercurilor pedagogice/schimburilor de experiență  în cadrul  

CJRAE/CMBRAE 

An şcolar Denumireaactivitățiimetodice/cercului 

pedagogic/schimbului de experiență 

Număr de 

participanți 

Data 

2020-2021, semestrul I    

 

                     3.2 Activități de formare/ dezvoltare profesională 

An şcolar 

Denumireacursului/programului Furnizorul 

Număr de 

participanți 

 

2020-2021, semestrul I    

 

                         3.3 Alte activități  

An şcolar Numărsimpozioane, 

sesiuni de comunicare 
Numărarticole/cărțipublicate 

Număr de apariții la 

radio, TV, media  

2020-2021, semestrul I    

    

 

4. ALTE TIPURI DE PROIECTE DERULATE  

Nr. Crt Titlulproiectului(alteledecât cele 

menționate anterior) 

Tipul 

(local, municipal, regional, 

national, internațional) 

Finanțare(fărăfinanțare, 

finanțareinterna, 

finanțareexternă) 

    
*proiectele se vorconsemna o singuradată, chiardacăderularealorpresupuneun an școlar. De exemplu, daca am începutunproiectînsemestrul I și se 

continuășiînsemestrul al II lea, nu îlmaiconsemnezînraportulpesemestrul II. 
 

5. RELAŢIILE  CU  COMUNITATEA  LOCALĂ 

 

DENUMIREA  

PROGRAMULUI 

 

PARTENERI   

 (interni / externi) 

 

FORMA  DE  FINALIZARE 

(acord, protocol, convenție etc.) 

 

OBS. 

    

 

 

Centralizat, profesor consilier școlar: ........................................................ 

 

 

 

Notăpentruresponsabili:  

1. Acestraport se vacompletaînvariantăelectronicăși se vaprintaînvedereaavizăriilui. 

2. Consilieriișcolari care 

îșidesfășoarăactivitateaînmaimulteunitățișcolarevorîntocmicâteunraportseparatpentrufiecareunitate din 

cadrulpostului. Acesterapoarte se depun la secretariatul CMBRAE. 



 
3. Fiecareconsilierșcolarvacentralizadatele din rapoarteleunităților din cadrulpostuluișivatrimitecătreresponsabilul 

de sector o variantăcentralizatoare a acestora, electronic. 

4. Acest raport se va complete cu times New Roman, respectându-se formatuldat, cu diacritice, fărăghilimele.  

 

 


