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Anexa 2b          

FIŞA DE AUTOEVALUARE  
ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR  

PROFESORI LOGOPEZI 

 

 
 

Domenii ale 

evaluării 

Criterii de performanţă Punctaj 

maxim 

Indicatori de performanţă Punctaj 

parțial  

Punctaj acordat Validare 

consiliul 

profesor

al 

Auto 

evalua

re 

Evaluare 

comisie 

CJRAE 

Punctaj 

C.A al 

CJRAE 

1.Proiectarea 

activităţii 

logopedice 

 

15 puncte 

 

1.1 Respectarea programei 

școlare, a normelor de elaborare 

a documentelor de proiectare, 

precum și adaptarea acesteia la 

particularitățile grupei/clasei. 

6 p Realizarea analizei de nevoi a beneficiarilor din circumscripţia 

logopedică arondată 

1, 5p     

Elaborarea documentelor de proiectare a activității în concordanță cu 

rezultatele analizei de nevoi și cu specificul activității logopedice 

(plan managerial C.L.I.) 
 

1p     

Elaborează documente specifice activității logopedice fişe de 

depistare; registre de evidenţă a copiilor cu tulburări de limbaj care 

sunt consiliaţi/sprijiniţi în CLI, realizate pe an şcolar; registre de 

evidenţă a prezenţei copiilor la şedinţele de corectare programate; 

fişa logopedică - instrument de consemnare a datelor anamnezice, a 

demersului terapeutic şi a dinamicii corectării; programe de  

2p     

 Elaborarea programelor de terapie logopedică pe tipuri de tulburări;  

 

1,5p     

      
       

1.2 Implicarea în activitățile de 

proiectare a ofertei educaționale  

la nivelul unității. 

3 p Realizarea și aplicarea de programe specifice de corectare a 

limbajului în funcție de tulburările de limbaj  identificate, respectând 

principiile personalizării și individualizării 

1p     

Numărul fișei postului  

Numele si prenumele cadrului didactic: 

 Specializarea (cf. diplomei de licență): 

 Unitatea/unitatile scolare: 

 Perioada evaluata:  

 Calificativul acordat:  
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 Contribuția profesorului logoped la identificarea unor particularități de 

proiectare a ofertei educaționale  pentru toate categoriile de beneficiari (elevi, 

părinți, cadre didactice) 

1p     

Realizarea/Actualizarea informațiilor de promovare a promovare a ofertei de 

servicii și activități ale cabinetului logopedic. 

1p     

1.3. Folosirea TIC în activitatea 

de proiectare logo-

terapeutică/didactică 

3 p Redactarea documentelor de proiectare, a rapoartelor de activitate utilizând 

TIC 

1 p     

Realizarea  de resurse educaționale deschise în vederea utilizării în 

activitățile logopedice 

1p     

Proiectarea de activități folosind platforme educaționale sau diferite  aplicații 

pentru logopedie 

1p     

1.4. Proiectarea activităţilor-

suport pentru învăţarea în 

mediul online şi a 

instrumentelor de evaluare 

aplicabile online, din 

perspectiva principiilor de 

proiectare logo-terapeutică 

2 p Proiectarea activităților de intervenție logopedică în mediul online 

 

1 p     

Proiectarea instrumentelor de lucru și de evaluare logopedică aplicabile în 

mediul online 

1 p     

1.5. Proiectarea unor activități 

extracurriculare corelate cu 

obiectivele curriculare, nevoile 

și interesele educabililor, planul 

managerial al unității. 

 

1 p Inițierea și proiectarea unor  activități de logoprofilaxie (pentru cadre 

didactice și părinți) 

0,5 p     

Elaborarea documentelor proiective pentru activități extracurriculare  0,5 p     

TOTAL MAXIM 

 
 15 p       

2. Realizarea 

activităţilor 

logopedice 

2.1. Utilizarea unor strategii 

logoterapeutice, didactice 

specifice care asigură caracterul 

aplicativ al  demersului 

terapeutic  și formarea 

competențelor specifice. 

8  p Screening-ul tuturor copiilor preşcolari din grupele mari și din clasa 

pregătitoare şi clasa I din toate unităţile care aparţin circumscripţiei  

logopedice Examinarea, depistarea şi înregistrarea copiilor din zona 

de intervenţie logopedică; 

2p     

Depistarea, înregistrarea copiilor/elevilor cu tulburări de limbaj și/sau 

de comunicare din zona de intervenție logopedică arondată; 

1 p     

Consilierea factorilor educativi – cadre didactice (individual sau 

grup) cu privire la intervenţia specifică realizată în afara cabinetului 

logopedic și  pe diferite problematici ce țin de sfera tulburărilor de 

limbaj; 

1 p     

 Completarea fișelor logopedice cu date anamnestice și informații 

privind tipul și gravitatea tulburării de limbaj; 

1 p     

Desfăşurarea unor programe de intervenţie pe probleme specifice tulburărilor 

de limbaj/comunicare sau pentru elevii CES; 

1, 5 p     



                                                                 

 
 Consilierea părinţilor (individual sau grup) privind educarea 

limbajului realizată față în față sau online (inclusiz cursuri, workshopuri, 

etc) 

1 p     

Cunoaşterea limitelor propriilor competenţe, recomandarea consultării altor 

instituţii sau specialiști în funcţie de problemele identificate/suspectate;  

0,5 p     

2.2.  Utilizarea eficientă a 

resurselor materiale din unitatea 

de învățământ în vederea 

optimizării activităților 

logopedice - inclusiv a 

resurselor TIC. 

 

3 p Utilizarea instrumentelor de identificare și evaluare  a tulburărilor de 

limbaj și comunicare; 

1 p     

Utilizarea unor platforme educaționale, softuri educaționale, a bateriilor de 

teste/evaluare sau a altor resurse digitale în demersurile planificate; 

1 p     

Utilizarea resurselor audio-video și TIC (Videoproiector, Internet, calculator, 

CD/DVD, foto, filme, prezentări multimedia, etc). 

1 p     

2.3. Utilizarea de resurse 

educaționale deschise, aplicații 

online, crearea și susținerea 

sesiunilor de terapie logopedică 

pe platforme educaționale. 

4 p Utilizarea diferitelor resurse educaționale deschise și aplicații online pentru 

asigurarea demersului logo - terapeutic  

2 p     

Susținerea activităților logopedice și a serviciilor oferite pe diferite platforme 

educaționale sau diferite canale de comunicare 

2 p     

2.4. Diseminarea, evaluarea și 

valorizarea activităților 

realizate. 

3 p Diseminarea rezultatelor și a programelor de intervenție logopedică în cadrul 

întâlnirilor tematice, prin sesiuni de comunicări sau prin publicații. 

1 p     

Reglarea de proces terapeutic prin măsuri ameliorative propuse și 

implementate 

1 p     

Promovarea exemplelor de bună practică prin prezentarea pe site-ul 

instituției, pagina de Facebook a instituției sau a cabinetului etc. 

1 p     

 2.5. Organizarea şi desfăşurarea 

activităţilor logopedice și 

extracurriculare în mediul 

școlar, extrașcolar și în mediul 

online.  

4 p  Implicarea în/și derularea de activități extracurriculare ce contribuie direct la 

atingerea  obiectivelor intervențiilor logopedice 

1 p     

Contribuție la realizarea paginii web a instituției/ a scolii 1 p     

Organizarea de activități extrașcolare în mediul online  1 p     

Încheierea unor parteneriate și colaborări cu instituții publice și private sau  

ONG pentru desfășurarea activităților extracurriculare  

1 p     

2.6. Formarea deprinderilor de 

studiu individual și în echipă în 

vederea formării/dezvoltării 

competenței de ,,a învăța să 

înveți”. 

2 p Valorificarea achizițiilor anterioare de învățare ale beneficiarilor (cunoștințe, 

competențe, atitudini etc.) în activități de terapie logopedică 

0,5 p     

Preocupare pentru dezvoltarea la elevi a capacităților de a culege și de a  

structura informațiile. 

0,5 p     

Integrarea în activitățile de terapie logopedică a unor activități de 

autoînvățare sau de învățare autocondusă de elevi. 

0,5 p     

Realizarea de activități care presupun studiul individual sau lucrul în echipă. 0,5 p     

2.7. Organizarea și desfășurarea 

de activități prin participare la 

acțiuni de voluntariat 

1 p Organizarea  sau participarea  la activităţi  de voluntariat 1 p     

TOTAL MAXIM  25 p       



                                                                 

 
  

3. Evaluarea şi 

prezentarea 

rezultatelor 

activităţii de 

terapie logopedică 

3.1. Asigurarea transparenței 

criteriilor, a procedurilor de 

evaluare și a rezultatelor 

activităților de evaluare. 

5 p Evaluarea  periodică și înregistrarea în fișa logopedică a   progresele 

realizate de copii în cadrul intervențiilor planificate; 

2 p     

Stabilește și comunică familiei diagnosticul logopedic și prognosticul 

demersurile stabilite; 

1 p     

Comunicarea rezultatelor evaluărilor periodice către părinții 

copiilor/elevilor cuprinși în terapie  

1 p     

 Reproiectarea activității de intervenţie în funcție de rezultatele 

evaluării (prin graficul evolutiei procesul  de remediere) 

1 p     

3.2. Aplicarea probelor de 

evaluare logopedică, 

interpretarea și comunicarea 

rezultatelor. 

 4 p  Prezintă conducerii instituției  raportul de activitate semestrial/anual 

care cuprinde  informaţii privind  situaţia statistică a copiilor şi 

elevilor care au fost depistaţi, luaţi în corectare, corectaţi, amelioraţi, 

retraşi. 

2 p     

Aprecierea gradului de corectare/ameliorare a cazurilor prin utilizarea fișelor 

de progres sau de evidență a activității 
2 p     

3.3. Utilizarea diverselor 

instrumente de evaluare, 

inclusiv a celor online. 

5 p  Investigarea logopedică a copiilor şi elevilor în funcţie de nevoi şi solicitări  
2 p 

    

Utilizarea în evaluare a unor instrumente omologate, validate șctiințific  

potrivite vârstei şi aspectelor investigate, în limita competențelor 1 p 

    

Utilizarea în evaluare a unor fișe de lucru/chestionare 
1 p 

    

Folosirea de instrumente de evaluare în mediul online 
1 p 

    

3.4. Promovarea autoevaluării și 

interevaluării. 
2 p Autoevaluarea și interevaluarea la copii/elevi în scopul îmbunătățirii 

competențelor personale  1 p 

    

Încurajarea empatiei și a comunicării assertive în rândul elevilor 1 p     

3.5.Evaluarea satisfacției 

beneficiarilor educaționali. 
3 p Elaborarea/adaptarea unor instrumente de evaluare  a nivelului de satisfacție 

a beneficiarilor (elevi și părinți) 
1 p     

Aplicarea  unor instrumente de evaluare a nivelului de satisfacție a 
beneficiarilor și interpretarea rezultatelor  

1 p     

Valorificarea rezultatelor de tip feed-back în activitatea de terapie logopedică 1 p     

3.6. Coordonarea elaborării 

portofoliului educațional ca 

element central al evaluării 

rezultatelor învățării. 

0,5 p Antrenarea elevilor în activități relevante pentru dezvoltarea competențelor 

personale și academice 
0,5 p     

3.7. Realizarea și aplicarea unor 

instrumente de evaluare a 

activității online, valorizarea 

rezultatelor evaluării și oferirea 

de feedback fiecărui elev. 

1,5 p Realizarea și aplicarea unor instrumente de evaluare a activității online 0,5 p     

Valorizarea rezultatelor evaluării online prin optimizarea demersului 

terapeutic 
0,5 p     

Oferirea de feedback fiecărui elev 0,5 p     

TOTAL MAXIM 

 

 20 p       



                                                                 

 
4.  Managementul 

claselor / grupelor 

/ cazurilor (a 

climatului școlar) 

4.1. Stabilirea unui cadru 

adecvat (reguli de conduită, 

atitudini, ambient) pentru 

desfășurarea activităților în 

conformitate cu particularitățile 

clasei de elevi. 

 

3 p  Cunoaşterea şi respectarea prevederilor legislaţiei specifice - Legea 

Educaţiei Naţionale nr.1/2011, Regulamentului privind organizarea şi 

funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse 

şi asistenţă educaţională nr. 5555/7.10.2011, a Regulamentului de 

Ordine Interioară a CJRAE și a unității de învățământ, și alte 

documente legislative cu referire la activitatea logopedică 

2 p     

Organizarea, pe principii psihopedagogice și de siguranță în contextul 

pandemiei cu SARS-COV2,a  grupele de terapie în funcţie de vârstă, 

tipul şi gravitatea tulburării de limbaj. 

1 p     

4.2.Monitorizarea 

comportamentului elevilor și 

gestionarea situațiilor 

conflictuale. 

3 p  Promovează strategii adecvate de interventie în acord cu 

particularitățile problemelor identificate de alți factori educativi, 

contribuind la diminuarea situațiilor indezirabile, ce presupun 

intervenția logopedului 

1 p     

Gestionarea  situaţiilor conflictuale în relaţiile elevi-elevi în cadrul 

activităților logoterapeutice 

1 p     

Colaborarea cu părinţii şi cadrele didactice cu privire la 

monitorizarea comportamentului elevilor în procesul de terapie 

logopedică 

1 p     

4.3. Cunoașterea, consilierea și 

tratarea diferențiată a elevilor. 
5 p  Elaborarea de planuri de intervenție individualizată şi proiecteaza 

programe adecvate de intervenție pentru elevii cu cerinţe educative 

speciale sau cei cu tulburări de limbaj 

2 p     

Realizarea portofoliului/dosarului elevului pentru participarea la 

activitățile de terapie logopedică 

1,5 p     

Abordarea diferenţiată a elevilor, în funcţie de nevoile lor specifice. 1,5 p     

4.4. Motivarea elevilor prin 

valorizarea exemplelor de bună 

practică pentru a se implica în 

propriul proces de recuperare 

1 p Implicarea și valorizarea elevilor prin participarea la diferite activități 

(proiecte, campanii, concursuri) 

0,5 p     

Aprecierea și popularizarea exemplelor de bună practică  0,5 p     

TOTAL MAXIM  12 p 

 

 

 

  

 

 

   

5.Managementul 

carierei şi al 

dezvoltării 

personale 

5.1. Participarea la programele 

de formare 

continuă/perfecționare și 

valorificarea competențelor 

științifice, didactice și metodice 

dobândite. 

2,5 p Participarea la cursurile de formare continuă care asigură acumularea a 90 de 

credite 
1 p     

Integrarea în practica curentă a cunoștințelor și competențelor dobândite în 

cadrul formărilor  
0,5 p     

Activitatea desfășurată în calitate de mentor/formator/metodist. 1 p     

5.2. Implicarea în organizarea 

activităților metodice la nivelul 

comisiei/catedrei, responsabil 

comisie. 

2,5 p Participarea la activități metodice în cadrul întâlnirilor tematice/cercului 
pedagogic. 

0,5 p     

Prezentarea de materiale de specialitate în cadrul întâlnirilor tematice, 

cerc padagogic, etc.  

1p     

Responsabil/membru în cadrul comisiilor de lucru 1p     



                                                                 

 
5.3. Realizarea/actualizarea 

portofoliului profesional  și 

dosarului personal. 

1 p Existența documentelor/copiilor la dosarul personal a certificatelor, 
diplomelor, atestatelor, sau adeverințelor de la cursuri sau stagii de pregătire 

profesională efectuate în anul școlar curent. 

1p     

5.4. Dezvoltarea capacității de 

comunicare și relaționare în 

interiorul și în afara unității (cu 

elevii, personalul școlii, echipa 

managerială și cu beneficiarii 

din cadrul comunității-familiile 

elevilor). 

2 p 

 

Relaţionarea optimă cu conducerea CJRAE şi a unității/unităților de 

învățământ 
0,5 p     

Realizarea  integrală şi la timp a atribuţiilor de serviciu prevăzute în fișa 

postului 
0,5 p     

Asigurarea comunicării și schimbului de date cu compartimentele din cadrul 

instituțieit (secretariat, contabilitate, CLI, comisii de lucru)  
0,5 p     

Colaborarea cu profeorii consilieri școlari, cadrele didactice itinerante şi de 

sprijin, cadre didactice, părinți în scopul adaptării demersului logoterapeutic 

la nevoile elevului, precum și a soluționării problemelor școlare, 
comportamentale sau de altă natură a elevilor cu CES in funcție de solicitări. 

0,5 p     

TOTAL MAXIM 

 

 8 p       

6.Contribuţia la 

dezvoltarea 

instituţională şi la 

promovarea 

imaginii instituţiei 

6.1. Dezvoltarea de 

parteneriate și  proiecte 

educaționale în vederea 

dezvoltării instituționale. 

2 p Implicarea în realizarea de parteneriate/proiecte/programe/activități/contracte 

de colaborare cu alte instituții. 
1 p     

Implicarea în scrierea și/sau implementarea programelor și proiectelor 
europene. 

1 p     

6.2. Promovarea ofertei 

educaționale. 

 

2 p Realizarea activităţii de promovare a serviciilor CJRAE și ale cabinetului 
logopedic la nivelul şcolii şi al unităţilor arondate  

1 p     

Realizarea de materiale pentru promovarea ofertei serviciilor logopedice și a 

activităților din cadrul cabinetului logopedic 
1 p     

6.3. Promovarea imaginii 

unității de învățământ în 

comunitate prin participarea 

şi rezultatele elevilor  la, 

concursuri, competiţii, 

activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare.  

realizate în mediul școlar, 

extrașcolar și în mediul 

online. 

3 p Inițierea și implementarea unor activități/proiecte la nivelul 

C.J.R.A.E./unitate de învățământ realizate în mediul școlar sau online 

1 p     

Popularizarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare prin mijloace mass-
media, site-uri educaţionale, pagina FB sau la nivel de I.Ş.J./C.C.D/. 

1 p     

Promovarea imaginii şi serviciilor oferite de CJRAE și cabinetul logopedic 

postări pe site-ul instituției și prin participarea la  simpozioane, conferinţe, 

schimb de bune practici,  etc. 

1 p     

6.4. Realizarea/participarea la 

programe/activităţi de 

prevenire şi combatere a 

violenţei şi a bullyingului în 

mediul școlar și /sau în mediul 

online. 

1 p  
Asigurarea mediului potrivit pentru prevenirea actelor de violență și a 

bullyingului în timpul activității logopedice 

 
 

 

1 p     

6.5. Respectarea normelor, 

procedurilor de sănătate și 

securitate a muncii și de PSI și 

ISU pentru toate tipurile de 

3 p Cunoaşterea şi aplicarea normelor PSI, ISU și SSM în activitățile 

desfășurate. Întocmirea/semnarea documentelor specifice. 
1 p     

Îndeplinirea unor sarcini suplimentare la nivelul CJRAE/unitate de 

învățământ  (comisii de lucru, supraveghere EN, supraveghere 
2 p     



                                                                 

 
activități desfășurate în cadrul 

unității de învățământ precum 

și a sarcinilor suplimentare. 

bacalaureat/examene de titularizare/examene definitivat etc) 

6.6. Implicarea activă în 

crearea unei culturi a calității 

la nivelul organizației. 

2 p Punctualitate la program și la intrarea / ieșirea de la ore 0,5 p     

Implicarea în elaborarea procedurilor la nivelul instituției /unității  1 p     

Inițierea și realizarea de activități menite să creeze o cultură a calității în 

instituție 
0,5 p     

6.7. Promovarea de activități 

de învățare interactivă prin 

utilizarea unor instrumente 

realizate cu ajutorul 

tehnologiei. 

2p Folosirea în procesul de terapie logopedică a activităților de învățare 
interactivă prin utilizarea tehnologiilor moderne 

2 p     

TOTAL MAXIM  15 p       

7. Conduita 

profesională 

7.1. Manifestarea atitudinii 

morale și civice (limbaj, 

ținută, respect, 

comportament). 

 

2 p Adoptarea unui limbaj decent în relația cu elevii, colegii și membrii 

comunității. 
0,5     

Adoptarea unei ținute decente în școală și în comunitate 0,5     

Manifestarea unui comportament responsabil, moral și civic, în relația cu 
elevii, colegii și membrii comunității. 

0,5     

Manifestarea respectului în relația cu elevii, colegii și membrii comunității. 0,5     

7.2. Respectarea și 

promovarea deontologiei 

profesionale. 

3 p Respectă codul deontologic al profesiei. 1     

Respectarea și promovarea deontologiei profesionale în relațiile cu elevii cu 

încadrarea în normele Codului de etică al instituției 
0,5     

Respectarea și promovarea deontologiei profesionale în relațiile cu părinții/ 

tutorii legali cu încadrarea în normele Codului de etică al instituției. 
0,5     

Respectarea și promovarea deontologiei profesionale în relațiile cu colegii cu 

încadrarea în normele Codului de etică al instituției 
0,5     

Respectarea și promovarea deontologiei profesionale în relațiile cu instituțiile 

și reprezentanții comunității locale cu încadrarea în normele Codului de etică 

al instituției 

0,5     

TOTAL MAXIM  5 p       

TOTAL 

GENERAL 
 100 p       

 

Data 

 

NOTE:  
1) 

 100 - 85 de puncte, se acordă calificativul FOARTE BINE 

 84,99 - 71 de puncte, se acordă calificativul BINE 

 70,99 - 61 de puncte, se acordă calificativul SATISFĂCĂTOR 



                                                                 

 
Sub  60,99  de puncte, se acordă calificativul  NESATISFĂCĂTOR 

 

2) Fișa de autoevaluare este însoțită de Raportul de autoevaluare justificativ pentru punctajul acordat în fişa de autoevaluare.  

 
Data:                                                                           Nume şi prenume:                                                                                                                                                     Semnături: 

 Cadrul didactic evaluat: 

 Responsabil comisie de evaluare: 

 Responsabil comisie de contestații: 

 Director: 

 Membrii CA: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


