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Activitatea mea din acest an şcolar s-a desfăşurat conform  
Planului managerial întocmit la începutul anului. La întocmirea 
orarului personal am ţinut cont de posibilităţile elevilor,respectând 
orarul fiecăruia. Am acordat o atenţie deosebită pentru amenajarea 
cabinetului,oferind astfel un climat favorabil desfăşurării 
activităţilor de consiliere .Menţionez că în inventarul cabinetului de 
asistenţă din şcoală se află 10 bănci,14 scaune şi dulapuri pentru 
haine.Pe parcursul anului şcolar am obţinut din partea conducerii 
şcolii un calculator şi o imprimantă. 
   Am participat la şedinţele cu părinţii asigurând informarea lor 
pe diferite teme: relaţia părinte-copil, şcoală-familie,cunoaştere şi 
autocunoaştere etc. 

Aceste intervenţii sunt consemnate în procesele verbale din 
unitatea şcolară ,,Grigore Silaşi”Beclean. 

  Împreună cu diriginţii am avut activităţi în clase la orele de 
dirigenţie pe diferite teme: Stiluri de comunicare, Familia mea, 
Orientare şcolară( la clasele terminale) Managementul emoţiilor şi 
altele. 
    În cabinetul de asistenţă psihopedagogică am desfăşurat 
activităţi de consiliere individuală şi de grup pe diferite probleme: 
anxietate, dezvoltare personală  , tulburări de comportament, stil de 
învăţare,copii diagnostizaţi cu ADHD,Autism etc.(avem un număr 
de elevi destul  de mare care provin din centre de plasament atât în  
Beclean cât şi la Şc. din Viţa)  



  Am întocmit documentele  necesare: planificări 
semestriale,anuale,fişe de consiliere,rapoarte de activitate,contracte 
de colaborare cu diriginţii şi părinţii elevilor consiliaţi. 
   Am avut şedinţe de consiliere individuală cu părinţii dar şi 
întâlniri lunare pe diferite teme. Am derulat împreună cu 
învăţătoarele claselor a IV.-a un proiect educaţional ,, Şcoala 
părinţilor” în perioada octombrie –martie, finalizând acest proiect 
cu editarea unei reviste cu activităţile de la aceste întâlniri cu 
părinţii.(aceste activităţi sunt consemnate în procesele verbale şi 
sunt postate pe situl şcolii) 
   Am participat la comisiile metodice, profesorale atât la Şcoala 
,,Grigore Silaşi”cât şi la C.J.R.A.E. B-N. Şi în acest an şcolar am 
fost numită responsabil în Comisia Diriginţilor unde am organizat 
diferite activităţi. 
   Am participat la testarea psihosomatică a copiilor pentru 
înscrierea în clasa pregătitoare/clasa I.,şi am colaborat cu alte 
instituţii centrate pe nevoile copilului. 
   Activitatea mea, colaborarea cu colegii consilieri, 
profesorii,elevii şi părinţii acestora,conducerea şcoli, a fost bazată 
pe respect, loialitate şi onestitate.  Sper ca pentru ceea ce nu am avut 
destulă determinare în acest an şcolar să realizez pe viitor. 
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