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Portofoliul profesorului logoped 

 

A. Documente personale  

➢ Curriculum vitae (actualizat anual) 

➢ Diplome de studii ale școlilor absolvite (copii) 

➢ Copii după certificatele de obținere a gradelor didactice/ cursuri formare/ perfecționare  

➢ Decizia de numire (suplinire, detașare, titularizare)  

➢ Contractul individual de muncă (copie) 

➢ Calificativul acordat pentru activitatea desfășurată în anul școlar anterior (copie) 

➢ Fişa postului pentru anul școlar în curs 

➢ Fișa de evaluare a activității pentru anul școlar în curs 

➢ Documente privind calitatea de mentor, formator, prof. metodist, membru al 

consiliului consultativ al ISJ, membru în comisii etc. 

B. Legislația în vigoare referitoare la activitatea activității de logopedie 

C. Activitatea cabinetului de logopedie 

➢ Structura anului școlar 

➢ Orarul  

➢ Planificarea activităților cabinetului de logopedie 

➢ Fișe de depistare a elevilor cu tulburări de limbaj  

➢ Evidența elevilor cu tulburări de limbaj care sunt programați la activități de terapie 

logopedică 

➢ Fișe de monitorizare a progresului elevilor + statistica privind numărul elevilor 

depistați/programați și starea limbajului la finalul programului de terapie logopedică 

➢ Lista materialelor aflate în dotarea cabinetului 

➢ Acordul părinților/tutorilor legali ai elevilor 

➢ Fișe de lucru 

➢ Registrul de evidență a prezenței copiilor la ședințele de terapie logopedică 

➢ Programe de terapie logopedică pe tip de tulburare depistată 

➢ Rapoartele semestriale și anuale 

➢ Procedurile folosite în activitatea de cabinet (anul acesta și procedura de derulare a 

activităților în contextul școlar actual) 
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➢ Chestionare de satisfacție 

C. Participarea la concursuri și olimpiade școlare 

➢ Calendarul concursurilor și olimpiadelor şcolare  

➢ Descriptori de performanţă  

➢ Subiecte propuse  

➢ Tabel nominal cu elevii selecţionaţi şi pregătiţi pentru aceste concursuri  

➢ Planificarea pregătirii suplimentare şi prezenţa la pregătiri  

➢ Rezultatele obţinute la diferite faze   

D. Materiale metodico-științifice realizate 

➢ Regulamente, publicaţii, adrese, articole, studii, cărți etc.  

 

 

 

 

 

 


