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MODEL DE PROCES-VERBAL 

(PENTRU ŞEDINŢELE CU PĂRINŢII) 
 

Proces-Verbal, 

 

 

Încheiat astăzi, .........................., cu prilejul şedinţei cu părinţii elevilor din 

clasa …............... de la Liceul/Şcoala ....................................................................... . 

La şedinţă participă un numar de ...... de părinţi din ….… . 

Şedinţa este condusă de profesorul diriginte al clasei, 

………………………….. . 

 

Ordinea de zi este următoarea: 

1. Stabilirea Comitetului de părinţi al clasei 

2. Planul de măsuri pemtru semestrul/anul şcolar în curs 

3. Aspecte organizatorice 

4. Probleme curente 

 

(Se detaliază punctele din ordinea de zi, precizând intervenţiile participanţilor/ 

puncte de vedere.) 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

Întocmit,       Membri, 

 

………………                                                       ................................. 

              …………………….. 

              …………………….. 

              …………………….. 

              …………………….. 

              …………………….. 
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5. COLABORAREA CU PSIHOPEDAGOGUL ŞCOLII 
 

Psihologul şcolar nu este psihiatru! 
Psihiatrul se ocupă de bolnavii psihic, de problemele mentale, prescrie 

medicamente. 

Psihologul consiliază persoanele normale, care se află într-o perioadă dificilă 

a vieţii şi care caută soluţii la probleme, care doresc echilibrare sufletească. 
În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, psihologul şcolar are atribuţiile: 

– identifică şi analizează problemele de natură psiho-comportamentală ale 

elevilor care pot interfera cu procesul educaţional;  

– stabileşte resursele necesare soluţionării, rezolvării problemei identificate;  

– evaluează nevoile, limitele şi potenţialul elevilor, dezvoltarea cognitivă, 
afectiv-motivaţională şi personalitatea copilului/adolescentului;  

– prezintă şi explică profesorilor, părinţilor şi elevilor rezultatele evaluării 
psihologice şi raportează informaţiile relevante autorităţilor în caz de hărţuire, 

neglijenţă sau abuz;  

– oferă intervenţie psihologică specializată în scopul: optimizării auto-

cunoaşterii şi dezvoltării personale, prevenţiei şi remiterii problemelor emoţionale, 

cognitive şi de comportament de intensitate subclinică;  
– elaborează planuri de educaţie individualizată şi proiectează programe 

adecvate pentru elevii cu cerinţe educative speciale;  

– dezvoltă, implementează şi evaluează programe de consiliere şcolară în 

vederea optimizării sau eficientizării învăţării, promovării atitudinilor şi condui-

telor sanogene, depăşirii situaţiilor de criză, conflict şi risc;  

– dezvoltă programe de consiliere psihologică destinate elevilor, cadrelor 

didactice şi părinţilor/aparţinătorilor elevilor. (Autoritatea naţională pentru califi-

cări, Standardul ocupaţional pentru psihologul şcolar.) 

Cabinetul şcolar de asistenţă psihopedagogică este locul de care elevii au  

nevoie pentru  următoarele nevoi educaţionale: 

• de a se cunoaşte şi de a se înţelege mai bine pe ei înşişi; 
• de a căuta modele şi scopuri în viaţă, cu încredere în forţele proprii; 

• de a clădi propriile valori şi principii de viaţă; 
• de a se accepta şi a îi accepta pe ceilalţi aşa cum sunt; 

• de a fi creativ, spontan, autentic în relaţiile cu ceilalţi; 
• de a schimba atitudinile care au efecte negative asupra ta şi a altora; 

• de a identifica strategii de învăţare eficientă; 
• de a controla stresul, depăşind situaţiile frustrante; 

• de a se orienta profesional; 
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• de a primi de la o persoană specializată sprijin, încurajare, ajutor şi comu-

nicare pentru a putea face faţă cu succes provocărilor vieţii. 
Colaborarea cu psihopedagogul şcolar poate fi deci o relaţie esenţială în 

mediul didactic pentru că el şi dirigintele sunt complementari pentru a reuşi în 

găsirea şi aplicarea unor strategii eficiente de management al grupului educat, dar 

şi al fiecărui individ în parte. 

 

 

6. CARACTERIZAREA CLASEI 
(PE ANI DE STUDIU) 

 

Clasa…………………….. 

• Nivelul de cunoştinţe:         scăzut             mediu        ridicat 

• Absenteismul:                     scăzut             mediu         ridicat 

                      Cauzele absenteismului:    de ordin familial  

                                                                 de ordin medical 

                                                                 alte cauze 

• Conduita în şcoală:           scăzut           mediu           ridicat 
 

Disciplinaţi    

Politicoşi    

Cooperanţi    

Implicaţi    

Solidari    
 

• Obiective pentru anul şcolar următor: 

-  cunoaşterea psihopedagogică a tuturor elevilor 

-  identificarea problemelor particulare ale clasei (colaborarea cu 

psihopedagogul şcolar) 

-  intervenţii directe  

-  discuţii cu elevii/profesorii clasei/părinţii/directorul şcolii 

• Aspecte specifice: 
– puncte tari: 

 

– puncte slabe: 

 

 

• Observaţii: 
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CARACTERIZAREA CLASEI 
 

Clasa…………………….. 
 

• Nivelul de cunoştinţe:         scăzut             mediu        ridicat 

• Absenteismul:                     scăzut             mediu        ridicat 

                      Cauzele absenteismului:    de ordin familial  

                                                                 de ordin medical 

                                                                 alte cauze 

• Conduita în şcoală:           scăzut             mediu         ridicat 

 

Disciplinaţi    

Politicoşi    

Cooperanţi    

Implicaţi    

Solidari    

 

• Obiective pentru anul şcolar următor: 

-  cunoaşterea psihopedagogică a tuturor elevilor 

-  identificarea problemelor particulare ale clasei (colaborarea cu 

psihopedagogul şcolar) 

-  intervenţii directe  

-  discuţii cu elevii/profesorii clasei/părinţii/directorul şcolii 

• Aspecte specifice: 
– puncte tari: 

 

 

 

 

 

 

– puncte slabe: 

 

 

 

 

 

 

• Observaţii: 
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CARACTERIZAREA CLASEI 
 

Clasa…………………….. 
 

• Nivelul de cunoştinţe:         scăzut             mediu        ridicat 

• Absenteismul:                     scăzut             mediu        ridicat 

                      Cauzele absenteismului:    de ordin familial  

                                                                 de ordin medical 

                                                                 alte cauze 

• Conduita în şcoală:           scăzut             mediu         ridicat 

 

Disciplinaţi    

Politicoşi    

Cooperanţi    

Implicaţi    

Solidari    

 

• Obiective pentru anul şcolar următor: 

-  cunoaşterea psihopedagogică a tuturor elevilor 

-  identificarea problemelor particulare ale clasei (colaborarea cu 

psihopedagogul şcolar) 

-  intervenţii directe  

-  discuţii cu elevii/profesorii clasei/părinţii/directorul şcolii 

• Aspecte specifice: 
– puncte tari: 

 

 

 

 

 

 

– puncte slabe: 

 

 

 

 

 

 

• Observaţii: 
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CARACTERIZAREA CLASEI 
 

Clasa…………………….. 
 

• Nivelul de cunoştinţe:         scăzut             mediu        ridicat 

• Absenteismul:                     scăzut             mediu        ridicat 

                      Cauzele absenteismului:    de ordin familial  

                                                                 de ordin medical 

                                                                 alte cauze 

• Conduita în şcoală:           scăzut             mediu         ridicat 

 

Disciplinaţi    

Politicoşi    

Cooperanţi    

Implicaţi    

Solidari    

 

• Obiective pentru anul şcolar următor: 

-  cunoaşterea psihopedagogică a tuturor elevilor 

-  identificarea problemelor particulare ale clasei (colaborarea cu 

psihopedagogul şcolar) 

-  intervenţii directe  

-  discuţii cu elevii/profesorii clasei/părinţii/directorul şcolii 

• Aspecte specifice: 
– puncte tari: 

 

 

 

 

 

 

– puncte slabe: 

 

 

 

 

 

 

• Observaţii: 
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7. FIŞA DE OBSERVAŢIE A ELEVULUI 
(variantă, model) 

 

1. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI..............................….....………......... 

2. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII................................................................................ 

3. DOMICILIUL ŞI NUMĂRUL DE TELEFON....................................................... 

...................................................................................................................................... 

4. DATE PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE......................................................... 

5. COMPONENŢA FAMILIEI: 

Tata (nume, prenume, ocupaţie)................................................................................. 

Mama (nume, prenume, ocupaţie)............................................................................... 

Fraţi/Surori (nume, vârstă)........................................................................................... 
Caracteristicile mediului familial................................................................................. 

6. DATE PRIVIND CARACTERISTICILE PERSONALITĂŢII 

a. Tipuri de inteligenţă: lingvistică……logico-matematică………..spaţială…......... 

muzicală……..corporal-kinestezică……interpersonală…..…intrapersonală…...... 

b. Nivelul de dezvoltare al proceselor intelectuale 
Clasa 
.............. 

Clasa 
.............. 

Clasa 
.............. 

Clasa 
.............. 

- mobilitatea gândirii     

- memoria     

- exprimarea orală     

- exprimarea în scris     

- imaginaţia (creativitatatea)     

- atenţia     

- capacitatea de efort intelectual     

- motivaţia pentru învăţare     

c. Trăsături de voinţă şi de  caracter     

- încrederea în forţele proprii     

- perseverenţa     

- sociabilitatea     

- respectul     

- tendinţa spre conduite deviante (da / nu)     

- timiditate (da / nu)     

Notă: Tabelul se poate completa astfel: FB – foarte bine; B – bine; S – satisfăcător; 

N – nesatisfăcător. 

7. OBSERVAŢII ASUPRA ELEVULUI (aspecte în care este necesară intervenţia 

dirigintelui, soluţia propusă, analiza psihopedagogului, evaluarea măsurilor etc.) 
 

Următoarele pagini conţin 33 de fişe, pentru toţi elevii clasei. 
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1. FIŞA DE OBSERVAŢIE A ELEVULUI 
 

 

1. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI..............................….....………........... 

2. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII................................................................................ 

3. DOMICILIUL ŞI NUMĂRUL DE TELEFON....................................................... 

...................................................................................................................................... 

4. DATE PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE......................................................... 

5. COMPONENŢA FAMILIEI: 

Tata (nume, prenume, ocupaţie).................................................................................. 

Mama (nume, prenume, ocupaţie)............................................................................... 

Fraţi/Surori (nume, vârstă)........................................................................................... 
Caracteristicile mediului familial................................................................................. 

6. DATE PRIVIND CARACTERISTICILE PERSONALITĂŢII 

a. Tipuri de inteligenţă: lingvistică……logico-matematică………..spaţială…......... 

muzicală……..corporal-kinestezică……interpersonală…..…intrapersonală…...... 

 

b. Nivelul de dezvoltare al proceselor intelectuale 
Clasa 
.............. 

Clasa 
.............. 

Clasa 
.............. 

Clasa 
.............. 

- mobilitatea gândirii     

- memoria     

- exprimarea orală     

- exprimarea în scris     

- imaginaţia (creativitatatea)     

- atenţia     

- capacitatea de efort intelectual     

- motivaţia pentru învăţare     

c. Trăsături de voinţă şi de  caracter     

- încrederea în forţele proprii     

- perseverenţa     

- sociabilitatea     

- respectul     

- tendinţa spre conduite deviante (da / nu)     

- timiditate (da / nu)     

 

Notă: Tabelul se poate completa astfel: FB – foarte bine; B – bine; S – satisfăcător; 

N – nesatisfăcător. 

7. OBSERVAŢII ASUPRA ELEVULUI (aspecte în care este necesară intervenţia 

dirigintelui, soluţia propusă, analiza psihopedagogului, evaluarea măsurilor etc.) 
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2. FIŞA DE OBSERVAŢIE A ELEVULUI 
 

 

1. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI..............................….....………........... 

2. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII................................................................................ 

3. DOMICILIUL ŞI NUMĂRUL DE TELEFON....................................................... 

...................................................................................................................................... 

4. DATE PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE......................................................... 

5. COMPONENŢA FAMILIEI: 

Tata (nume, prenume, ocupaţie).................................................................................. 

Mama (nume, prenume, ocupaţie)............................................................................... 

Fraţi/Surori (nume, vârstă)........................................................................................... 
Caracteristicile mediului familial................................................................................. 

6. DATE PRIVIND CARACTERISTICILE PERSONALITĂŢII 

a. Tipuri de inteligenţă: lingvistică……logico-matematică………..spaţială…......... 

muzicală……..corporal-kinestezică……interpersonală…..…intrapersonală…...... 

 

b. Nivelul de dezvoltare al proceselor intelectuale 
Clasa 
.............. 

Clasa 
.............. 

Clasa 
.............. 

Clasa 
.............. 

- mobilitatea gândirii     

- memoria     

- exprimarea orală     

- exprimarea în scris     

- imaginaţia (creativitatatea)     

- atenţia     

- capacitatea de efort intelectual     

- motivaţia pentru învăţare     

c. Trăsături de voinţă şi de  caracter     

- încrederea în forţele proprii     

- perseverenţa     

- sociabilitatea     

- respectul     

- tendinţa spre conduite deviante (da / nu)     

- timiditate (da / nu)     

 

Notă: Tabelul se poate completa astfel: FB – foarte bine; B – bine; S – satisfăcător; 

N – nesatisfăcător. 

7. OBSERVAŢII ASUPRA ELEVULUI (aspecte în care este necesară intervenţia 

dirigintelui, soluţia propusă, analiza psihopedagogului, evaluarea măsurilor etc.) 
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3. FIŞA DE OBSERVAŢIE A ELEVULUI 
 

 

1. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI..............................….....………........... 

2. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII................................................................................ 

3. DOMICILIUL ŞI NUMĂRUL DE TELEFON....................................................... 

...................................................................................................................................... 

4. DATE PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE......................................................... 

5. COMPONENŢA FAMILIEI: 

Tata (nume, prenume, ocupaţie).................................................................................. 

Mama (nume, prenume, ocupaţie)............................................................................... 

Fraţi/Surori (nume, vârstă)........................................................................................... 
Caracteristicile mediului familial................................................................................. 

6. DATE PRIVIND CARACTERISTICILE PERSONALITĂŢII 

a. Tipuri de inteligenţă: lingvistică……logico-matematică………..spaţială…......... 

muzicală……..corporal-kinestezică……interpersonală…..…intrapersonală…...... 

 

b. Nivelul de dezvoltare al proceselor intelectuale 
Clasa 
.............. 

Clasa 
.............. 

Clasa 
.............. 

Clasa 
.............. 

- mobilitatea gândirii     

- memoria     

- exprimarea orală     

- exprimarea în scris     

- imaginaţia (creativitatatea)     

- atenţia     

- capacitatea de efort intelectual     

- motivaţia pentru învăţare     

c. Trăsături de voinţă şi de  caracter     

- încrederea în forţele proprii     

- perseverenţa     

- sociabilitatea     

- respectul     

- tendinţa spre conduite deviante (da / nu)     

- timiditate (da / nu)     

 

Notă: Tabelul se poate completa astfel: FB – foarte bine; B – bine; S – satisfăcător; 

N – nesatisfăcător. 

7. OBSERVAŢII ASUPRA ELEVULUI (aspecte în care este necesară intervenţia 

dirigintelui, soluţia propusă, analiza psihopedagogului, evaluarea măsurilor etc.) 
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4. FIŞA DE OBSERVAŢIE A ELEVULUI 
 

 

1. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI..............................….....………........... 

2. DATA ŞI LOCUL NAŞTERII................................................................................ 

3. DOMICILIUL ŞI NUMĂRUL DE TELEFON....................................................... 

...................................................................................................................................... 

4. DATE PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE......................................................... 

5. COMPONENŢA FAMILIEI: 

Tata (nume, prenume, ocupaţie).................................................................................. 

Mama (nume, prenume, ocupaţie)............................................................................... 

Fraţi/Surori (nume, vârstă)........................................................................................... 
Caracteristicile mediului familial................................................................................. 

6. DATE PRIVIND CARACTERISTICILE PERSONALITĂŢII 

a. Tipuri de inteligenţă: lingvistică……logico-matematică………..spaţială…......... 

muzicală……..corporal-kinestezică……interpersonală…..…intrapersonală…...... 

 

b. Nivelul de dezvoltare al proceselor intelectuale 
Clasa 
.............. 

Clasa 
.............. 

Clasa 
.............. 

Clasa 
.............. 

- mobilitatea gândirii     

- memoria     

- exprimarea orală     

- exprimarea în scris     

- imaginaţia (creativitatatea)     

- atenţia     

- capacitatea de efort intelectual     

- motivaţia pentru învăţare     

c. Trăsături de voinţă şi de  caracter     

- încrederea în forţele proprii     

- perseverenţa     

- sociabilitatea     

- respectul     

- tendinţa spre conduite deviante (da / nu)     

- timiditate (da / nu)     

 

Notă: Tabelul se poate completa astfel: FB – foarte bine; B – bine; S – satisfăcător; 

N – nesatisfăcător. 

7. OBSERVAŢII ASUPRA ELEVULUI (aspecte în care este necesară intervenţia 

dirigintelui, soluţia propusă, analiza psihopedagogului, evaluarea măsurilor etc.) 

 

 

 

 

 


