
CALENDARUL ACTIVITATILOR DE OSP 
LICEUL TEHNOLOGIC HÎRLAU 

Nr. 
Crt. 

Domeniu de 
activitate 

Activitatea 
/actiunea 

Termen Responsabili Beneficiari Observatii 

1. INFORMARE 
OSP 

Mapa OSP 

 
 
 

Septembrie 
2014 

Permanent 

Prof. psih. 
Munteanu 
Marinela 

Elevi Parinti 
Cadre 

didactice 

 

Panou 
OSP(popularizarea 

activităţilor 
desfăşurate în 

unitate, informaţii, 
materiale realizate 
de către elevi etc.) 

Septembrie 
2014 

Permanent 

Prof. psih. 
Munteanu 
Marinela 

Elevi Parinti 
Cadre 

didactice 

 

Actiuni de 
informare a 

dirigintilor privind 
OSP 

Octombrie 
2014 

Permanent 

Prof. psih. 
Munteanu 
Marinela 

Elev responabil 
OSP 

Cadre 
didactice 

 

Actiuni de 
informare a elevilor 

privind OSP 

Octombrie 
2014 

Permanent 

Prof. psih. 
Munteanu 
Marinela 

Elev responabil 
OSP 

Cadre 
didactice 

 

Lectorate cu 
parintii privind 

consilierea si OSP 

Noiembrie 
2014 

Prof. psih. 
Munteanu 
Marinela 

Parinti Cadre 
didactice 

Elevi 

 



Elev responabil 
OSP 

Promovarea 
imaginii scolii in 

cadrul comunitatii 

Permanent Prof. psih. 
Munteanu 
Marinela 
Directori 

Elevi Parinti 
Cadre 

didactice 

 

2. ACTIVITATI 
EDUCATIVE 

Activitati 
demonstrative 

privind orientarea 
scolara si 

profesionala a 
elevilor 

Conform 
graficului de 

activitati 

Prof. psih. 
Munteanu 
Marinela 

Profesori diriginti 

Cadre 
didactice 

Elevi 

 

Intalniri cu 
absolventi ai 

Liceului tehnologic 
Harlau 

Aprilie 2014 Prof. psih. 
Munteanu 
Marinela 

Profesori diriginti 

 
Cadre 

didactice 
Elevi 

 

 

3. ACTIVITATI 
DE 

CONSILIERE 
INDIVIDUALA 

SI DE GRUP 

Consiliere 
individuala si de 

grup 

Permanent Prof. psih. 
Munteanu 
Marinela 

Elev responabil 
OSP 

 
 

Cadre 
didactice 

Elevi 

 

  
 
 
 
 
 
 



Programul activitatilor 
 de orientare scolara si profesionala la nivel de unitate 

 
Domeniu Obiective Activitati Termen Loc de 

desfasurare 
1. Activitati 

organizatorice 
- elaborarea programului de 
activitati de orientare scolara si 
profesionala de la nivelul unitatii 

  septembrie 
2014 

 in scoala 

2. Promovarea 
Cabinetului OSP 

- informarea cadrelor didactice 
despre rolul OSP si despre 
avantajele colaborarii. 
- participarea la sedintele cu 
parintii. 

- afise 
 
 pliante 
 panou OŞP (popularizarea 

activităţilor desfăşurate în 
unitate, informaţii, materiale 
realizate de către elevi etc.).  

 permanent  in scoala 

3.Realizarea unei 
baze de date privind 

situatia 

- intocmirea bazei de date privind 
situatia disciplinara, absenteismul, 
delicventa; 

- discutii cu profesorii dirigintii si 
cu celelalte cadre didactice in 
vederea stabilirii problemelor 
specific fiecarei clase si 
semnalarea cazurilor deosebite. 

-  permanent  

4. Orientarea scolara 
si profesionala a 

elevilor 

- realizarea unor investigatii in 
randul elevilor pentru a evidential 
prioritatile educative; 
- administrarea, cotarea si 
interpretarea unor teste ce privesc 
interesele, aptitudinile; 
- activitati de informare si consiliere 
de grup pe teme ca: alcatuirea unui 
CV, participarea la un interviu, 

 activitati de consiliere in 
grup/colectiv pe teme ca:” 
Sunt pregătit pentru 
inteviu?”,” Ştiu să mă 
prezint!” 

 chestionare de 
interese/aptitudini in mod 
individual sau/si in grup 

 chestionare de valori 

 permanent  in scoala 



profile ocupationale, fisa postului; 
- informarea elevilor privind oferta 
educationala si profesionala  
existenat; 
- furnizarea unor modalitati 
eficiente de analiza a ofertelor 
educationale si profesionale; 
- interviuri individuale in cabinetul 
de consiliere 
 

profesionale 
 inventare a deprinderilor de 

munca 
 teste de personalitae 
 model de CV european 
 model fisa postului 
 colaborarea cu prof. diriginti 

si cu celelalte cadre didactice 
in realizarea profilului 
aptitudinal al elevilor 

5. Consilierea 
cadrelor didactice 

-sprijinirea activităţilor de predare- 
învăţare şi consiliere-dirigenţie 
-discutii cu profesorii diriginti in 
vederea satbilirii problemelor 
specifice fiecarei clase si 
identificarea cazurilor deosebite; 
- elaborarea si comunicarea unor 
materiale informative pe teme ca: 
managementul clasei, 
managementul timpului, stil de 
invatare, managementul stresului; 
- sprijinirea cadrelor didactice in 
solutionarea unor situatii 
conflictuale profesori-elevi-parinti; 
- cunoasterea elevilor; 
-prevenirea si combaterea esecului 
si dezadaptarii scolare 
 

-   activităţi la comisii pe 
discipline, dirigenţie cu tema: :” 
Sunt pregătit pentru inteviu?”,” 
Ştiu să mă prezint!” 
-  asigurarea de suport psihoafectiv 
profesorilor aflaţi în situaţii – 
problema; 
- consiliere individuală /de grup pe 
teme ca: comunicarea eficienta cu 
părinţii /elevi, conflicte, rezolvare 
de probleme  
- consiliere individuală pe teme ca: 
autocunoaştere şi dezvoltare 
personală, îmbunătăţirea 
abilităţilor de comunicare şi 
relaţionare, formarea abilităţilor de 
rezolvare a conflictelor, formarea 
capacităţii de luare a deciziilor, 
tehnici de organizare a învăţării, 
identificarea stilului de invatare.    

 periodic 
 
 
 

 
 
 
 
 la solicitarea 

dirigintilor 

 in scoala 



 

6. Consilierea 
parintilor 

- optimizarea relaţiei familie/părinte 
– copil 
- optimizarea relaţiei părinte-cadru 
didactic 
- informarea/ formarea părinţilor 
privind integrarea şcolară şi 
profesională a elevilor/ 
prevenirea situaţiilor de risc pentru 
copii 
- informare privind resursele de 
consiliere (cabinete şcolare, cabinet 
OSP, resurse materiale ca teste, 
chestionare, etc); 
 - cunoasterea copilului de catre  
părinte prin chestionare, interviuri, 
focus grupuri; 
- participare la lectoratele, şedinţele, 
întâlnirile cu părinţii organizate de 
cadrele didactice; 

- consultanţă psihopedagogică a 
familiei/ părintelui în vederea 
integrării socio-profesionale a 
copiilor lor; 
 
 -  consiliere colectivă a părinţilor 
(sedinte cu parintii) 
 
 lectorate cu părinţii: „Cum sa 

comunic eficient cu copilul 
meu - adolescent”  

 

 periodic  in scoala 

 


