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RAPORT DE ACTIVITATE 
anul şcolar  ............................. semestrul I 

 

I. Activităţi directe cu preşcolarii / elevii cu tulburări de limbaj și de comunicare 

 

Tip de activitate                                                                  Indicatori de performanţă 

cantitativi* calitativi/descriptivi** 

Activităţi de depistare a 

preșcolarilor / elevilor 

cu tulburări de limbaj și 

de comunicare 

 

 

preșcolari 
 

  

școlari  

Activităţi de evaluare și 

stabilire a 

diagnosticului 

preșcolari 
 

  

școlari 

 

 

Activităţi de terapie 

logopedică 

 

preșcolari 
 

  

școlari 

 

 

 

* nr. copii/ elevi depistați pe categorii de tulburări; nr. copii/ elevi evaluați pe categorii de tulburări; nr. copii/ elevi înscriși în terapie logopedică pe 

categorii de tulburări;  

** analiza eficienţei acestora (documentele de evidență realizate, instrumente utilizate, programe terapeutice întocmite pe categorii de tulburări, aspecte 

deosebite, etc) 

Aspecte pozitive  

Aspecte care au nevoie de îmbunătăţire  

Propuneri de îmbunătăţire  
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II. Activităţi cu cadrele didactice şi părinţii 

 

Tip de activitate                              Indicatori de performanţă  

cantitativi* calitativi /descriptivi ** 

Informare si consiliere logopedică cadre 

didactice 

 

  

părinţi  

Consiliere logopedică a cadrelor 

didactice în vederea susținerii corectării 

tulburărilor de limbaj 

 

cadre 

didactice 

  

Dezbateri tematice cadre 

didactice 

 

  

 

părinţi 

  

 

* nr. activităţi/ nr. participanţi 

** exemple de activităţi şi analiza eficienţei acestora, 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, cursuri de 

perfecţionare, masterat, doctorat, workshop-uri, ateliere de lucru, 

conferinţe etc. 

  

Materiale întocmite la comisii metodice, cercuri pedagogice, materiale 

publicate 

  

Parteneriate   



Activități extrașcolare  

 

 

* nr. participări/materiale/activităţi realizate 

** exemple de activităţi şi analiza eficienţei participării la acestea 

 

Aspecte pozitive participarea la toate activitățile desfășurate în cadrul C.L.I.I. 

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*   

Colaborarea cu CLI / CJRAE*   

 

 conform Fişei de evaluare 

 

 


