CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR NR. ……

LICEUL/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR ………………………

RESPONSABIL CLI …………………………………….

SITUAŢIA STATISTICĂ A DEPISTĂRILOR
An şcolar 2019 – 2020

Profesor logoped

TOTAL GENERAL

Examinaţi
şcolari

preşcolari

Depistaţi
TOTAL

şcolari

preşcolari

TOTAL

PROGRAM PROFESORI LOGOPEZI:
ZI
LUNI

LOGOPED

MARŢI

MIERCURI

Grăd. nr.
10 - 12

SUBPUNCTE LOGOPEDICE:
Prof logoped – Şcoala/ Grădiniţa – str. ........................., nr. ......., telefon ...........................

PROGRAMAREA ACTIVITĂŢII METODICE LA NIVEL DE CLI:

JOI

VINERI

Subsemnatul (a) ...................................................................................... sunt / nu sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate pentru
completarea prezentei fişe să fie colectate şi prelucrate doar în scopurile prevăzute în Anexa 2 la Regulament, din OMECTS 5555/ 2011 şi în
conformitate cu prevederile Regulamentului European nr. 679/ 2016.
Am luat la cunoştinţă conţinutul Parteneriatului logopedic şi declar că sunt de acord ca fiul meu/ fiica mea ……................……………………………
să participe la şedinţele logopedice desfăşurate de doamna/ domnul profesor logoped ................................................................. în cadrul
Centrului/ Subpunctului Logopedic Interşcolar Nr. ........, Liceul/ Şcoala Gimnazială .......................................... .
Părinte / Reprezentant legal:

Data: .....................................

Centrul Logopedic Interşcolar Nr. ....

Prof. logoped: .....................................

FIȘĂ LOGOPEDICĂ
Unitatea de învăţământ: _________________________________________________________ Cls./Gr. ______________________
I. DATE PERSONALE
Nume și prenume ______________________________________________________ Data naşterii ________________ Vârsta ____
Adresa _____________________________________________________________________ Telefon ________________________
Tata ___________________________________________ Vârsta _______________ Ocupaţia ______________________________
Mama _________________________________________ Vârsta _______________ Ocupația ______________________________
II. ANAMNEZA
Evoluţia sarcinii ___________________________________________ Naşterea ______________________________ Scor _______
Afecţiuni___________________________________________________________________________________________________
Rangul copilului_______________ Rude cu probleme de vorbire: nu
da
(_________________________________________)
Primele cuvinte (vârsta) ____________ Primele propoziţii (vârsta) _______________ Primii pași (vârsta) _____________________
Dacă a mai făcut terapie logopedică: da
nu
Rezultat: ameliorare
stagnare (niciun rezultat)
III. EXAMINAREA LIMBAJULUI
Pronunţia:
Sunete afectate
Inversiuni de silabe
Structuri consonantice

M N

P

B

T

D

C

G

H

F

V

S

Z

Ţ

X

Ş

J

CE

CI

GE

GI

L

R

Adăugiri
Diftongi şi triftongi

Vorbire reflectată: corectă
alterată
irecognoscibilă
simplificată
alte particularităţi _________________________
Vorbire independentă: corectă
alterată
irecognoscibilă
simplificată
alte particularităţi _____________________
Ritmul vorbirii: normal
rapid
lent
Fluenţa vorbirii: fluentă
disfluentă: blocaje/prelungiri/repetiţii/ticuri
Limbajul receptiv: niv. cuvântului: corect
parţial corect
incorect
niv. prop: corect
parţial corect
incorect
Limbajul expresiv: corect
incorect
coerent
incoerent
melodios
inexpresiv
monoton
stil telegrafic
Vocabular: bogat
mediu
sărac
evocare a cuvântului: rapidă
lentă
uz de perifrază
parafrazii
Structura gramaticală: corectă
incorectă
simplificată
complexă
Auz fonematic: dezvoltat
slab dezvoltat
Lexie: corespondenţa sunet-literă:_______ fluenţă ______corectitudine______ conştientă ______expresivă__________________
Grafie: (aspect)__________copiere____________dictare_____________compunere_____________________________________
Simptome discalculie: recunoaşterea cifrelor ___________ denumirea cifrelor ___________ scrierea cifrelor _________________
formarea noţiunii de număr ______________calcul numeric ___________________ raţionament matematic _________________
ALTE PARTICULARITĂȚI ALE LIMBAJULUI
Conform. ap. articulat.: normală
malformată
___________________ Funcţionalit. ap. articulat.: normală
deficitară
Auzul fizic: normal
deficitar
grad uşor
mediu
sever
grav
purtător proteză auditivă/ implant
cohlear_________
Vocea: normală
slabă
stridentă
inspirată
nazală
răguşită
oscilantă
gravă
Respirația: profundă
superficială
nazală
orală
Limbaj paraverbal (prozodia): adecvat
inadecvat
Limbaj nonverbal: adecvat
inadecvat
în exces
redus
IV. EXAMEN PSIHOMOTOR
Schemă corporală: însuşită
în achiziţie
neînsuşită
Lateralitate: dreaptă
stângă
ambidextru
nefixată
încrucişată
Motricitate generală: dezvoltată
slab dezvoltată
Motricitatea fină: dezvoltată
slab dezvoltată
Gradul de însuşire a structurilor perceptiv-motrice (neînsuşit, parţial însuşit, însuşit) de culoare _________ de formă ___________
Spaţiale ____________________________________ temporale ______________________________________________________
V. ALTE MENŢIUNI (observaţii legate de cogniţie, memorie, afectivitate, motivaţie, voinţă, comportament etc.)
__________________________________________________________________________________________________________

VI. DIAGNOSTIC LOGOPEDIC __________________________________________________________________________________
VII. PROGNOSTIC ___________________________________________________________________________________________

CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR Nr. __

Profesor logoped:

Către,
Familia ________________________________________
Copilul dvs._____________________________ prezintă dificultăţi de limbaj care necesită intervenţie logopedică.
Vă invităm să vă prezentaţi împreună cu el, la CABINETUL/ SUBPUNCTUL LOGOPEDIC din incinta Şcolii/ Liceului
_________________________________, strada ___________________________, nr. ____, sector ____, în perioada 10 23 octombrie 2019, în vederea examinării complexe şi programării, conform orarului de mai jos:
Luni, 14.10.2019
orele:

Marţi, xxxxxxxx
orele:

Miercuri, xxxxxxxx
orele…….

SERVICIILE LOGOPEDICE SUNT GRATUITE

Joi, xxxxxxxxxx
orele ……

Telefon prof. logoped

Vineri, xxxxxxxxxx
orele ……

OPŢIONAL

Data

CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR Nr. __

Profesor logoped:

Către,
Familia ________________________________________
Copilul dvs._____________________________ prezintă dificultăţi de limbaj care necesită intervenţie logopedică.
Vă invităm să vă prezentaţi împreună cu el, la CABINETUL/ SUBPUNCTUL LOGOPEDIC din incinta Şcolii/ Liceului
_________________________________, strada ___________________________, nr. ____, sector ____, în perioada 10 - 23
octombrie 2019, în vederea examinării complexe şi programării, conform orarului de mai jos:
Luni, 14.10.2019
orele:

Marţi, xxxxxxxx
orele:

Miercuri, xxxxxxxx
orele…….

SERVICIILE LOGOPEDICE SUNT GRATUITE

Joi, xxxxxxxxxx
orele ……

Telefon prof. logoped

Vineri, xxxxxxxxxx
orele ……

OPŢIONAL

Data

CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR Nr. __

Profesor logoped:

Către,
Familia ________________________________________
Copilul dvs._____________________________ prezintă dificultăţi de limbaj care necesită intervenţie logopedică.
Vă invităm să vă prezentaţi împreună cu el, la CABINETUL/ SUBPUNCTUL LOGOPEDIC din incinta Şcolii/ Liceului
_________________________________, strada ___________________________, nr. ____, sector ____, în perioada 10 - 23
octombrie 2019, în vederea examinării complexe şi programării, conform orarului de mai jos:
Luni, 14.10.2019
orele:

Marţi, xxxxxxxx
orele:

Miercuri, xxxxxxxx
orele…….

SERVICIILE LOGOPEDICE SUNT GRATUITE

Joi, xxxxxxxxxx
orele ……

Telefon prof. logoped
Data

Vineri, xxxxxxxxxx
orele ……

OPŢIONAL

Centrul Logopedic Interşcolar Nr.
Şcoala Gimnazială Nr.

Viza director
unitate de învăţământ:

FORMULAR PENTRU
DEPISTAREA COPIILOR CU DIFICULTĂŢI DE LIMBAJ

Şcoala/ Grădiniţa …..................................……………………..................................……..…....
Datele cu caracter personal furnizate pentru completarea prezentului formular sunt colectate şi
prelucrate în scopurile prevăzute în Anexa 2 la Regulament, din OMECTS 5555/ 2011 şi în conformitate
cu prevederile Regulamentului European nr. 679/ 2016.
Data ...........................
CLS/GR

Nr.
crt.

Clasa/
Grupa

ÎNSCRIŞI

EXAMINAŢI

Prof. logoped:
DEPISTAŢI

Nume şi prenume

NUME C. DID.

Vârsta

SEMNĂTURA C. DID.

Rezultatul depistării

Observaţii

CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR NR. ........

Viza director

ORAR
ZI
LOGOPED

LUNI

MARŢI

Şc. Gimn. Nr.

Grăd. Nr.

9 - 12

9 - 12

MIERCURI

JOI

VINERI

PARTENERIAT LOGOPEDIC
I. Părţile semnatare:
 Centrul Logopedic Interşcolar Nr…….., cu sediul în Bucureşti, sector….., str…………….…………...........
nr…..…,
reprezentat
prin
profesor
logoped
………………………………………………………………………………..
 Beneficiarul indirect (părinte/ reprezentant legal al copilului/ elevului) care solicită servicii logopedice
furnizate în cadrul Centrelor logopedice interşcolare
II. Obiectul parteneriatului:


Asigurarea calităţii serviciilor logopedice oferite de cabinetele logopedice din cadrul Centrului Logopedic
Interşcolar nr…… , prin implicarea şi responsabilizarea părţilor în educarea/ remedierea limbajului şi
comunicării copiilor/ elevilor cuprinşi în programul logopedic.

III. Drepturile părţilor:


Drepturile părţilor semnatare ale prezentului acord sunt cele prevăzute în Legea educaţiei naţionale,
Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar şi Regulamentul de
organizare şi funcţionare al CMBRAE (Anexa 2).

IV. Obligaţiile părţilor:
Profesorul logoped se angajează să:









asigure servicii educaţionale/ remediale de calitate, la nivelul standardelor elaborate de Ministerul Educaţiei
Naţionale
asigure securitatea şi siguranţa copiilor/ elevilor în timpul prezenţei acestora în incinta cabinetului logopedic
demonstreze consideraţie şi respect în relaţiile cu preşcolarii/ elevii şi părinţii/ reprezentanţii legali ai acestora
depisteze dificultăţile de limbaj şi comunicare la preşcolarii din grupele mari cuprinşi în grădiniţe şi la şcolarii
din clasa pregătitoare şi clasa I.
înştiinţeze în scris părinţii/ aparţinătorii legali ai preşcolarilor/ elevilor identificaţi ca prezentând dificultăţi de
limbaj şi comunicare
realizeze evaluarea logopedică complexă a copiilor din circumscripţie care se prezintă la cabinetul logopedic, în
prezenţa părinţilor/ aparţinătorilor legali
informeze părinţiii asupra diagnosticului şi prognosticului logopedic
stabilească, de comun acord cu părintele/ reprezentantul legal al copilului/ elevului calendarul şedinţelor
logopedice
evalueze periodic progresele realizate de preşcolari/ elevi şi să adapteze activitatea de intervenţie logopedică
asigure transparenţa tuturor activităţilor derulate în cabinet
explice clar toate prevederile prezentului parteneriat celeilalte părţi semnatare





Părintele/ reprezentantul legal al copilului/ elevului se angajează să:







promoveze în educaţia preşcolarului/ elevului principiile, valorile şi normele de conduită susţinute de cabinetul/
centrul logopedic interşcolar
asigure prezenţa copilului/ elevului la şedinţele logopedice programate, realizând o frecvenţă bună de-a lungul
corectării/ intervenţiei
nu înregistreze trei absenţe nemotivate consecutiv, acest lucru atrăgând încheierea acordului de colaborare,
implicit al intervenţiei logopedice
respecte programarea şedinţelor logopedice şi să anunţe eventualele absenţe motivate
susţină terapia logopedică prin continuarea, acasă, a exerciţiilor şi fişelor propuse de logoped
respecte regulamentul intern de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ care găzduieşte cabinetul
logopedic

Acest parteneriat este adus la cunoştinţa părinţilor/ tutorilor/ aparţinătorilor legali ai preşcolarilor şi şcolarilor care
solicită servicii logopedice

Nr. înregistrare ____________________
Viza coordonator CLI ________________
PLANIFICAREA
ACTIVITĂŢILOR PROFESORULUI LOGOPED
AN ŞCOLAR ________________
SEMESTRUL I

PROFESOR LOGOPED: ___________________________________________
CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR NR. ____

Nr.
crt.
1.

Activitatea

Obiective

Activităţi desfăşurate

Perioada

Observaţii

Organizarea
1.1. Organizarea spatiilor
spaţiilor de lucru pentru desfăşurarea optimă
şi revizuirea
a activităţii logopedice
portofoliului de
documente
1.2. Asigurarea logisticii
necesare activităţii
logopedice (documente,
materiale şi mijloace
didactice)
1

2.

3.

4.

Analiza de nevoi
a beneficiarilor
din
unităţile şcolare
arondate

Depistarea
copiilor cu
tulburări ale
limbajului şi
comunicării din
unităţile şcolare
şi preşcolare
arondate

Examinarea

2.1. Identificarea unităţilor
şcolare şi preşcolare nou
create în scopul organizării
activităţilor ulterioare;
2.2.Planificarea unităţilor de
învăţământ
în vederea examinării/
epistării copiilor cu tulburări
de limbaj şi comunicare
3.1.Examinarea tuturor
preşcolarilor din grupe mari
şi a şcolarilor mici din cls.
pregătitoare şi cls. I
3.2.Depistarea copiilor cu
tulburări de limbaj şi
înştiinţarea în scris a
părinţilor prin intermediul
invitaţiilor lăsate cadrului
didactic de la grupă/ clasă
3.3.Prezentarea/ raportarea
situaţiei statistice a
depistărilor responsabilului
CLI/ coordonatorului CLI
4.1.Înregistrarea copiilor
2

logopedică
complexă şi
psihopedagogică
a copiilor

care s-au prezentat la
cabinetul/ subpunctul
logopedic pentru evaluare şi
programare

Parteneriatul cu
familia in
evaluarea,
programarea si
acitivitatea
efectivă cu
copilul

4.2. Consemnarea acordului
părinţilor/ aparţinătorilor
legali pentru intervenţia
logopedică şi a datelor
anamnestice
4.3.Aplicarea unor probe
logopedice,
psihopedagogice şi
înregistrarea rezultatelor
4.4.Stabilirea diagnosticului
logopedic şi a prognosticului

5.

Proiectarea
activităţilor de
intervenţie
logopedică

4.5.Fixarea de comun acord
cu părintele a programului
şedinţelor şi a frecvenţei
acestora
5.1.Analiza nevoilor
beneficiarilor din
circumscripţia logopedică
arondată
3

5.2.Elaborarea programelor
de intervenţie logopedică
pe tipuri de tulburări

6.

7.

Realizarea
activităţilor
logopedice
proiectate
şi ajustarea lor
în funcţie de
rezultatele
evaluărilor
periodice
Evaluarea şi
prezentarea
rezultatelor
activităţii
logopedice

5.3.Stabilirea planului de
intervenţie personalizată
6.1.Intervenţia logopedică
adaptată tulburării de
limbaj şi comunicare,
precum şi particularităţilor
de vârstă şi individuale

7.1.Urmărirea şi
înregistrarea progresului
7.2.Reproiectarea activităţii
de intervenţie logopedică în
funcţie de rezultatele
evaluării
7.3.Raportarea semestrială
a rezultatelor activităţii
logopedice
4

8.

Realizarea
activităţilor
extracurriculare

8.1.Participare la
eficientizarea
parteneriatului şcoalăfamilie
8.2.Participarea/ realiza
rea unor acţiuni de
informare şi consiliere
logopedică în unităţile de
învăţământ arondate
circumscripţiei

9.

Formare
continuă

9.1.Organizarea şi/ sau
participarea la activităţi
metodice/ cercuri
pedagogice/ schimburi de
experienţă etc.
9.2.Activităţi de formare/
dezvoltare profesională

5

CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR NR. ……
PROFESOR LOGOPED:

LICEUL/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ ………………………………

PREZENŢA LA CORECTARE
AN ŞCOLAR 2018 - 2019
Nr.
Crt.

Şcoala /
Grăd.

Nume şi prenume

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

CENTRUL LOGOPEDIC INTERŞCOLAR NR. ……
PROFESOR LOGOPED:

LICEUL/ ŞCOALA GIMNAZIALĂ ………………………………

REGISTRU DE EVIDENŢĂ
AN ŞCOLAR 2018 - 2019
NR.
CRT.

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT

CLS. / GR.

NUME ŞI PRENUME

DIAGNOSTIC LOGOPEDIC

DATA
ÎNCEPERII
INTERVENŢIEI

DATA
ÎNCHEIERII
INTERVENŢIEI

OBSERVAŢII

