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                                                                                                                                                                                       Nr. înregistrare  ____________________ 

                                                        Viza coordonator CLI ________________ 

  
PLANIFICAREA 

ACTIVITĂŢILOR PROFESORULUI LOGOPED  
 

AN ŞCOLAR ________________ 
SEMESTRUL I 

 
 
PROFESOR LOGOPED: ___________________________________________  
CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR NR. ____  

 

Nr. 
crt. 

Domenii ale 
activității 

logopedice 
Obiective  Activităţi  programate Perioada Observaţii 

1. PROIECTAREA 

ACTIVITĂŢII  
LOGOPEDICE 
 

 

1.1. Analiza de nevoi a beneficiarilor din 
circumscripția logopedică arondată 
-  Identificarea unităţilor şcolare şi preşcolare 
nou create în scopul organizării activităţilor 
ulterioare; 

- Planificarea unităţilor de învăţământ  
în vederea examinării/ depistării copiilor cu 
tulburări de limbaj şi comunicare 

1.2 Elaborarea documentelor manageriale 
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în concordanţă cu rezultatele analizei de 
nevoi şi cu specificul activităţii 
- Proiectarea documentelor manageriale 

specifice (planificarea activității logopedice, 

registru de activităţi, orar, planificare pentru 

activităţile de la subpuncte  şi alte documente). 

1.3  Elaborarea  documentelor specifice 
postului 
-  Proiectarea documentelor specifice  
activității logopedice(fişe de depistare, catalog 
pentru prezenţa copiilor la activitate, fişa 
logopedică de consemnare a datelor 
anamnestice, demersului terapeutic și dinamicii 
corectării, programe de terapie logopedică pe 
tipuri de tulburări). 

1.4. Proiectarea  activităţilor-suport de 
terapie a tulburărilor de limbaj şi de 
comunicare identificate, ce urmează a fi 
realizate față în față sau on-line, în mod 
sincron sau asincron,  după caz 
- Proiectarea unor activități/ programe specifice 
de corectare a limbajului în funcţie de 
tulburările de limbaj  identificate, respectând 
principiile personalizării şi individualizării, cu 
posibilitatea adaptării acestora pentru a fi 
realizate/ aplicate  atât  față în față cât și  on-
line, în mod  sincron sau asincron, după caz. 
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2. REALIZAREA 
ACTIVITĂȚILOR  
LOGOPEDICE 

 

2.1 Informarea părinţilor copiilor depistaţi, 
asupra rezultatelor examinării și necesităţii 
intervenţiei logopedice 
-   Depistarea  copiilor cu tulburări ale limbajului 
şi comunicării din grupele mari şi a şcolarilor 
mici din cls. pregătitoare şi cls. I  din unităţile 
şcolare şi preşcolare arondate fiecărui profesor 
logoped prin examinarea directă sau indirectă și 
convocarea copiii cu tulburări de limbaj la CLI, 
pe bază de invitaţii scrise adresate părinţilor. 
2.2. Examinarea logopedică și 
psihopedagogică a copiilor depistați, în 
colaborare cu familia 
- Utilizarea unor  instrumente de identificare şi 
evaluare  a tulburărilor de limbaj şi comunicare 
şi completarea fişei logopedice cu date 
anamnestice şi informaţii privind tipul şi 
gravitatea tulburării de limbaj.  
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2.3. Stabilirea diagnosticului logopedic 
- Stabilirea diagnosticul logopedic şi estimarea 
prognosticul în raport cu acesta și comunicarea 
acestor date aparținătorilor. 
2.4. Planificarea grupelor de terapie 
- Planificarea, împreună cu familia, a frecvenţei 

copilului la cabinet; încadrarea acestuia în 

grupa de terapie şi graficul frecvenţei la 

cabinet. 
 2.5. Utilizarea resurselor educaționale 
deschise, aplicațiilor online, crearea și 
susținerea sesiunilor de terapie logopedică 
pe platforme educaționale  
- Stabilește, cu acordul familiei, derularea 

terapiei online precum și natura instrumentelor 

și  programelor/ aplicațiilor folosite 
2.6 Asigurarea consultanţei si suportului  
logopedic, pentru beneficiarii indirecţi 
(părinţi şi cadre didactice), față în față sau 
on-line, în mod sincron sau asincron, după 
caz 
- Acordarea consultanţei şi sprijiului de 
specialitate  cadrelor didactice din 
circumscripția logopedică deservită şi părinţilor 
copiilor luaţi în evidenţa cabinetului, față în față 
sau on-line, după caz. 
2.7  Consilierea şi orientarea familiei către 
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servicii specializate 
- Orientarea părinţilor spre alţi specialişti şi 
servicii pentru probleme care nu sunt de 
competenţa logopedului  (medic de familie, 
medic specialist, psiholog, psihoterapeut, 
neuropsihiatru infantil etc). 

2.8  Prevenirea şi diminuarea factorilor 
care determină tulburări de limbaj şi 
comunicare 
- Contribuția la diminuarea factorilor care 
determină tulburări de limbaj şi comunicare,  
prin consilerea şi comunicarea cu persoane 
resursă,  privind situaţiile cu risc în apariţia 
tulburărilor de limbaj şi comunicare (cadre 
didactice şi părinţi ). 

2.9 Intervenţia  terapeutic-recuperatorie, 
inclusiv în mediul on-line 
- Derularea unor programe de intervenţie 
logopedică personalizate şi individualizate în 
funcţie de diagnosticele stabilite, inclusiv în 
mediul on-line prin utilizarea unor resurse 
educaționale deschise / aplicații/ platformelor 
specifice 
2.10  Activităţi extracurriculare, față în față 
sau on-line, după caz 
- Participarea /organizarea unor  acţiuni de 
informare şi consiliere pe teme logopedice în 
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unităţile şcolare şi preşcolare arondate 
circumscripţiei logopedice, față în față sau on-
line, după caz 

2.11 Organizarea și desfășurarea de 
activități prin participare la acțiuni de 
voluntariat 
- Participarea la/ organizarea unor acțiuni de 
voluntariat 

3. EVALUAREA ȘI 
PREZENTAREA 
REZULTATELOR 
ACTIVITĂŢII 
LOGOPEDICE 

 

3.1 Urmărirea şi înregistrarea progresului 
- Evaluarea  periodică şi înregistrearea în fişa 
logopedică a  progreselor realizate de copii şi 
reproiectarea activității de intervenţie în funcţie 
de rezultate (prin graficul evoluției procesului  
de remediere)  

3.2 Raportarea periodică a rezultatelor, 
inclusiv on-line, după caz  
- Realizarea și prezentarea, la solicitare sau 
semestrial, în comisia metodică, a unui  raport 
de activitate, în format letric sau on-line, după 
caz, care cuprinde  informaţii privind  situaţia 
statistică a copiilor şi elevilor care au fost 
depistaţi, luaţi în corectare, corectaţi, 
amelioraţi, retraşi.  

3.3 Evaluarea şi raportarea  anuală  prin 
rapoarte şi fişa de evaluare 
- Completarea  rapoartelor de activitate 
semestriale/ raportului anual şi consemnarea 
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rezultatelor activităţii logopedice  în fişa de 
evaluare şi transmiterea spre analiză 
responsabilului comisiei metodice şi consiliului 
de administraţie al CMBRAE.  

3.4 Realizarea și aplicarea unor 
instrumente de evaluare, în format letric 
sau electronic, aplicate față în față sau on-
line, valorizarea rezultatelor evaluării și 
oferirea de feedback fiecărui elev 
- Realizarea și aplicarea unor instrumente de 
evaluare, în format letric sau electronic, a 
activității față în față sau on-line, pentru a 
măsura impactul asupra rezultatelor activității. 

4. MANAGEMENTU
L CLIMATULUI 
ŞCOLAR  

 

4.1 Proiectarea  grupelor de terapie  
respectând  principii de intervenţie 
specifice 
- Organizarea, pe principii psihopedagogice, 

grupele de terapie în funcţie de vârstă, tipul şi 
gravitatea tulburării de limbaj. 
4.2 Abordarea diferenţiată a  copiilor,  în 
funcţie de nevoile lor specifice 
- Elaborarea planurilor de terapie specifice şi 
proiectarea programelor adecvate/ PIP-uri 
pentru copiii cu tulburări severe. 
4.3 Optimizarea comunicării dintre 
partenerii educaţionali  
- Colaborarea cu cadrele didactice în vederea 
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optimizării comunicării dintre elevi-profesori, 
elevi-părinţi. 

5. MANAGEMENTU
L CARIEREI ȘI AL 
DEZVOLTĂRII 
PERSONALE 

5.1 Susţinerea, prin participare şi 
implicare, a activităţilor  propuse în cadrul 
şedinţelor metodice desfăşurate la nivel de 
sector şi municipiu 
- Participare la şedinţele metodice la nivelul 
sectorului şi  al municipiului: 5 şedinţe la nivel de 
sector/ an şi 4 şedinţe la nivel de municipiu/an.   
5.2 Participarea la stagii de formare/ 
cursuri de perfecţionare/ grade didactice/ 
manifestări ştiintifice şi altele, desfășurate 
față în față sau on-line, după caz 
- Obţinerea unor certificate de participare la 
cursuri de formare/ perfecţionare asigurate de 
către instituţii abilitate (CCD, ISE, ONG-uri etc)  

5.3 Valorificarea cunoștinţelor/ abilităţilor/ 
competenţelor dobândite în cadrul 
activităţilor de formare/ perfecţionare 
- Diseminarea şi aplicărea informaţiilor obţinute 
în urma participării la cursuri de formare/ 
dezvoltare profesională în cadrul şedinţelor 
metodice organizate la nivel de sector/ centru / 
lectoratelor cu părinţii 

5.4 Monitorizarea comportamentelor 
copiilor/ elevilor şi gestionarea situaţiilor 
conflictuale 
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- Monitorizarea comportamentelor copiilor/ 
elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale, 
sesizând autorităţilor competente orice caz de 
abuz şi/ sau neglijare. 

6. CONTRIBUŢIA LA 
DEZVOLTAREA 
INSTITUŢIONALĂ 
ŞI LA 
PROMOVAREA 
IMAGINII 
CMBRAE ŞI A 
UNITĂŢII 
ŞCOLARE 
 

 
 
 
 
 
 

6.1 Implicarea în realizarea ofertei 
educaţionale 
Propunerea unor proiecte şi programe 

educaţionale în beneficiul unităţii şcolare. 
6.2 Implicarea în iniţierea şi derularea de 
proiecte şi parteneriate educaționale 
Iniţierea, proiectarea şi desfăşurarea de proiecte 

şi parteneriate; 
6.3 Participarea la activităţi organizate de 
unitatea/ unităţile şcolare, față în față sau 
on-line, după caz 
- Participarea la consiliile profesorale, şedinţele 

cu părinţii şi, după caz, la alte acţiuni organizate 
de unitatea de învăţământ, față în față sau on-
line, dacă există solicitare în acest sens 
6.4 Participarea, la diverse proiecte şi 
programe educaţionale, la solicitarea 
unităţii de învăţământ şi/ sau a CMBRAE/ 
CLI, desfășurate față în față sau on-line, 
după caz 
- Participare, la solicitarea unităţii de 
învăţământ şi/ sau a CMBRAE/ CLI, la diverse 
proiecte şi programe educaţionale, desfășurate 
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față în față sau on-line, după caz. 
6.5. Colaborarea cu diverse instituții și 
organizații nonguvernamentale care oferă 
servicii și desfășoară activități în sfera 
educațională 
- Colaborare cu ONG-uri, DGASPC etc; 

6.6 Colaborarea cu cabinetele de asistenţă 
psihopedagogică din unităţile arondate  
- Colaborare cu cabinetele de asistenţă 
psihopedagogică  în scopul soluţionării 
problemelor specifice în funcţie de solicitări. 

6.7 Colaborarea cu cadrele didactice 
itinerante şi de sprijin 
- Colaborare cu cadrele didactice itinerante şi de 
sprijin în scopul adaptării programelor 
educaţionale   la cerinţele elevului. 

6.8 Colaborarea cu mediatorii şcolari 
- Colaborare cu mediatorii şcolari în scopul 
soluţionării problemelor specifice – susţinerea 
integrării şcolare a copiilor cu risc. 

6.9 Respectarea normelor, procedurilor de 
sănătate și securitate a muncii, de 
prevenire și stingere a incendiilor și de 
situații de urgență pentru toate tipurile de 
activități desfășurate în cadrul unității de 
învățământ/ CMBRAE, precum și a 
sarcinilor suplimentare 
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- Respectarea normele și procedurile de 
sănătate și securitate a muncii, de prevenire și 
stingere a incendiilor și de situații de urgență 
pentru activitățile desfășurate în unitatea de 
învățământ/ CMBRAE. 

 


