Anexa 4

Aprobat,
Director CJRAE Maramureș
Conf. univ. dr. Delia- Mariana Ardelean

Vizat,
Consilier școlar cu atribuții de coordonator al CJAP Maramureș
Prof.

Vizat,
Director,
Prof.

Vizat,
Director,
Prof.

Vizat,
Director,
Prof.

Unitatea de învățământ

Unitatea de învățământ

Unitatea de învățământ

RAPORT SEMESTRIAL/ ANUAL DE ACTIVITATE
AN ȘCOLAR 2017-2018
Profesor consilier școlar:
Unitatea de învățământ cu personalitate juridică:
Unitatea de învățământ (nr. ore):
Unitatea de învățământ (nr. ore):
Unitatea de învățământ (nr. ore):
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1. Situaţia spaţiilor, dotărilor din CAP
Nr. crt./ Unitatea de
învăţământ

ADRESA UNITATE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

SPAŢIU ALOCAT
(există sau nu CAP/
CLI)

DOTĂRI (mobilier, teste etc.)

2. Obiective prioritare stabilite în planul de activitate al CAP/ CLI

3. Obiective asumate la solicitarea ISJ MM/ CJRAEM/ UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

4. Număr beneficiari ai activităţii cabinetului de asistenţă psihopedagogică
Tipul activităţii de
consiliere
Consiliere
individuală
(număr de
persoane distincte
care au beneficiat
de consiliere)
Consiliere de grup

Număr beneficiari ai activităţii cabinetului de asistenţă psihopedagogică
Părinţi

Elevi

Nr. grupuri

Nr. elevi

Nr. grupuri

Profesori

Nr. părinţi

Nr. grupuri

Nr. profesori

în cabinet
Consiliere de grup
la clasă (consiliere
colectivă)

Număr total activităţi
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Număr total beneficiari

Tematica abordată

5. Problematica (cazuistica) cu cea mai mare frecvenţă înregistrată în unitatea de învățământ în anul școlar 2017-2018
Nivelul unității de învățământ:
Cazuistica*
Grădinițe
Școli

Liceu

* se vor enumera primele trei problematici ca importanță și frecvență pe nivel de învățământ
6. Activităţi de consiliere individuală
Beneficiari
Activităţi desfăşurate conform Registrului de activităţi din
cabinetul de asistenţă psihopedagogică (problematica)

1. Autocunoaştere
2. Comunicare și abilități sociale
3. Managementul informațiilor și învățării
4. Planificarea și dezvoltarea carierei
5. Stilul de viață sănătos
6.Altele….
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ELEVI

PĂRINŢI

Nr. elevilor consiliaţi
individual

Nr. părinţi consiliaţi
individual

PROFESORI
Nr. profesori
consiliaţi
individual

7. Consiliere de grup în cabinet
Tematica abordată

Număr total activităţi

Număr total beneficiari

Număr total activităţi

Număr total beneficiari

TOTAL
8. Consiliere de grup la clasă (consiliere colectivă)
Tematica abordată
1. Autocunoaştere
2. Comunicare și abilități sociale
3. Managementul informațiilor și învățării
4. Planificarea și dezvoltarea carierei
5. Stilul de viață sănătos
6.Altele….
9. Copii cu CES (cu diagnostic)
Nr. cazuri înregistrate în unitatea/unitățile de învățământ
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Nr. copii aflați în proces de consiliere la nivelul cabinetului sau
care au parcurs un program de consiliere în cadrul cabinetului de
asistență psihopedagogică

10. Copii cu T.S.I.
Nr. cazuri înregistrate în unitatea/unitățile de învățământ

11. Copii în risc de abandon școlar
Nr. cazuri în unitatea/unitățile de învățământ

Nr. copii aflați în proces de consiliere la nivelul cabinetului sau
care au parcurs un program de consiliere în cadrul cabinetului de
asistență psihopedagogică

Nr. copii în proces de consiliere psihopedagogică

12. Situaţia cazurilor de agresivitate/ violenţă şcolară
Număr cazuri de agresivitate / violenţă identificate la nivelul unităţii şcolare
Număr de elevi consiliaţi individual
Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clase)
Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere
13. Activităţi de prevenire a consumului de substanţe ilegale
Număr subiecţi consiliaţi individual
Număr activităţi de informare, prevenire
14. Număr de intervenţii în comisii metodice/cercuri pedagogice (consemnate în procese verbale):
Data comisiei metodice/cercului pedagogic
Intervenția/ activitatea (lecție, referat, prezentare, analiza, etc)
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15. Programe şi proiecte educaționale derulate
Nr.
crt.

Titlul
programului

Locul de
desfăşurare

16. Programe de prevenţie/intervenţie/dezvoltare personală/OSP:
Nr.
Titlul programului
Tipul programului
crt.

17. Activități demarate de CJRAE:
Nr.
Titlul
campaniei
crt.

Titlul activității

Durata proiectului/
cursului
( nr. ore)

Nr. activităţi realizate

Grupa/
Clasa

Evaluare /
Certificare /
Credite DA/NU

Nr. participanţi

Nr.
activități

Nr.
participanţi

18. Activităţi metodico-ştiinţifice (organizarea de simpozioane, cercuri, schimburi de experiență, dezbateri, conferințe,
seminarii, ateliere de lucru, informări etc.)
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Nr.
crt.

Denumirea
activităţii

Tipul
activităţii

Se menţionează explicit locul desfăşurării
(sediul CMBRAE/ CMBAP- CJRAE/CJAP,
unităţi de învăţământ, alte locaţii etc.)

19. Număr recomandări/caracterizări psihopedagogice către alte instituţii (SEOSP, DGASPC, SPAS, Poliţie, Serviciul de
Neuropsihiatrie, Tribunal, Autoritatea Tutelară, alte unităţi şcolare etc.):
Nr. recomandări
Instituția

20. Studii realizate (de sine stătător sau în parteneriat)
Nr.
Tema studiului
Obiective
crt.

Grup ţintă
(nr. participanţi)

Perioada de
desfăşurare

Parteneriat
Da
Nu

21. Activitatea de autoperfecţionare la care a participat consilierul (masterate, cursuri, seminarii, simpozioane, conferinţe
regionale/naționale/internaționale etc.):
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Nr.
crt.

Titlul programului/
cursului

Tipul programului
/cursului

Furmizorul de
formare

Loc de
desfășurare

Grup țintă

Durata
(număr
de ore)

Număr
de
credite

Certificare
(adeverință
certificat nr….)

22. Număr de activităţi intervizare/supervizare efectuate :
23. Număr de elevi evaluaţi psihologic:

24. Marketing instituțional/ educațional
Se menționează activități de promovare (publicitate, mediatizare, diseminare) în ceea ce privește imaginea instituțională și oferta de
programe educaționale:
•
•
•
25. Alte activităţi (se bifează în căsuţa corespunzătoare):
Denumirea activității
a. Promovarea cabinetului (modalităţi de realizare)
b. Sondarea opţiunilor elevilor/ cadrelor didactice
(pe diverse teme):
- aplicarea chestionarelor
- prelucrarea si interpretarea datelor
- prezentarea rezultatelor in consiliul
profesoral/şedinţă cu părinţii
c. Activităţi în cadrul altor comisii din CJRAE
d. Publicații
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- cărți
- reviste
- articole în reviste de specialitate
e. Alte activităţi:
Data:
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Semnătura consilierului școlar:

