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Semestrul I

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul
managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite
ulterior. Principalele activităţi derulate:

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor in

vigoare
 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale

ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.
 Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii

dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-
diriginte-părinte

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi
din mediu familial dezorganizat sau mono-parental

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si
extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare.

Proiectarea curriculara a fost realizata în consens cu mesajul cheie nr.5 al Memorandumului
privind învatarea permanenta, respectiv regândirea consilierii si orientarii. În finalizarea documentului, au
fost valorificate reperele metodologice pentru aria curriculara Consiliere si orientare**, document
orientativ pe baza caruia se desfasurau pâna în prezent activitatile specifice orelor de Consiliere si
orientare si/ sau de Dirigentie.

Programele scolare pentru aria curriculara Consiliere si orientare particularizeaza urmatoarele
obiective-cadru stabilite la nivel european***:
 Dezvoltarea capacitati de autocunoastere si a atitudinii pozitive fata de sine;
 Dezvoltarea abilitatilor de interrelationare in contexte variate
 Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a informatiilor in procesul de invatare
 Dobandirea abilitatilor de explorare si planificare a carierei
 Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate

In realizarea planificarilor, dirigintii au respectat in mare parte structura curriculumului, bazata
pe :
o obiective cadru
o obiective de referinta
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o exemple de activitati de invatare
o continuturi
o sugestii metodologice

Continuturile învatarii au respectat de asemenea   urmatoarele cinci module tematice:
1. Autocunoastere si dezvoltare personala
2. Comunicare si abilitati sociale
3. Managementul informatiilor si al învatarii
4. Planificarea carierei
5. Calitatea stilului de viata

Detalierea acestora la nivelul fiecarui an de studiu al învatamântului gimnazial a fost realizata
astfel încât sa corespunda nevoilor educationale si specificului de vârsta a elevilor, oferind, în acelasi timp
contexte tematice adecvate pentru dezvoltarea competentelor specifice.

Sugestiile metodologice au  oferit exemple de demersuri didactice care pot fi utilizate pentru
dezvoltarea competentelor specifice vizate de aria curriculara Consiliere si orientare, particularizate la
nivelul fiecarui modul tematic si al fiecarui an de studiu al învatamântului liceal.

O atentie deosebita s-a  acordat continuarii  monitorizarii elevilor cu probleme in invatare din fiecare
colectiv , implicandu-i in activitati didactice diverse in vederea participarii active si constiente  la propria
formare  , atat pe plan intelectual, dar si afectiv si psihic.

Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare”a inceput odata cu constituirea comisiei
dirigintilor la inceputul anului scolar in sedinta comisiei metodice in care au fost nominalizati toti prof.
Diriginti. Tot in cadrul sedintei s-au trasat directii care trebuie urmate pentru o buna desfasurare a comisiei
s-a discutat modelul de planificare pentru ora de Consiliere si sugestii de teme pentru aceasta ora astfel
incat toti dirigintii  sa prezinte la timp planificarile, s-a stabilit intervalul in care sa aiba loc sedintele cu
parintii si anume astfel incat sa se poata tine sedinta COMITETULUI DE PARINTI PE SCOALA.
S-a alcatuit graficul intalnirilor in cadrul Ariei si temele ce vor fi discutate, s-a stabilit programul de
activitate al activitatilor extrascolare si extracurriculare.

Activitatea de Consilere si orientare, a fost centrata pe formarea la elevi a unor atitudini si
comportamente cetatenesti raportate la valorile autentice ale democraţiei.
Misiunea noastra, conjuga eforturile materiale si umane ale întregului colectiv prin urmarirea îndeplinirii
obiectivelor de :
- retehnologizare a procesului de educaţie prin utilizarea noilor tehnologii IT in lecţii si in toate activitatile
desfasurate cu elevii;
- încurajare a performantei, progresului scolar, si crearea de activitati  care sa conduca la pregatirea
individuala si stimularea valorilor.

In contextul facilitarii comunicarii elev-elev, munca in perechi, in grup restrans si  de asemenea
in colective eterogene, a dat rezultate deosebite , acestia dovedind ca stiu sa respecte in mare parte regulile
grupului. Concretizarea acestor actiuni s-a facut prin conceperea , realizarea si prezentarea unor actiuni cu
caracter formativ si educativ la nivelul scolii cu diverse ocazii :
- serbari scolare cu ocazia : ZILEI NATIONALE  A ROMANIEI, SARBATORILOR DE CRACIUN, ,
ZIUA POETULUI NEAMULUI- EMINESCU, ZIUA UNIRII-24 ianuarie
- vizionarea filmului educativ:
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 ,,STOP FUMULUI!”
De un real folos a fost comunicarea intre noi, colegii, colaborand pentru o mai larga si temeinica

formare a elevilor nostri, in actiunile claselor ,completandu-ne reciproc. Eficientizarea demersului didactic
s-a realizat mai ales printr-o abordare inter si transdisciplinara ,limbajul utilizat fiind specific unor
domenii conexe.

S-a pus mare accent pe activitatile de consiliere, ca parte integranta a activitatilor de invatare, dar
si ca mijloace de consolidare si de recreere, trezire a interesului, dezvoltare a imaginatiei creatoare. Se pot
enumera colaborarile in diferite actiuni ale elevilor de la diferite clase , atat curriculare, cat si
extracurriculare.

Majoritatea dirigintilor au colaborat cu profesorii de la clasa si cu colegii de comisie, dovada ,
activitatile de inter-asistenta in vederea identificarii celor mai eficiente strategii de predare –invatare si
exploatare a potentialului intelectual si creativ al elevilor.

In vederea implicarii cat mai active a parintilor in viata scolii , in cadrul  sedintelor cu parintii au
fost impartasite experiente personale in aceasta directie foarte importanta si pentru elevi, dar si pentru
parinti.

Urmarind dezvoltarea aptitudinilor elevilor prin diversele forme, a fost  sustinuta o activitate
demonstrativa sustinuta de Prof.Gheorghe Alina cu tema:“Aptitudinile mele” la clasa a VIII-a, elevii
demonstrand ca poseda diferite aptitudini ce se pot dezvolta prin activitati practice.

La nivelul comisiei a fost dezbatut referatul dnei diriginte de la clasa a V-a,Preda Irina,cu tema:
“Bunele maniere in societate”.

Pentru a mentine relatia familie- scoala, am oferit in cadrul sedintelor cu parintii informatii
periodice si chiar zilnic (la nevoie) semnalandu-se orice neregula de ambele parti.  Se pot mentiona
lectoratele cu parintii,convocate la inceputul anului scolar si la finele semestrului I, in care s-au implicat
dirigintii claselor V-VIII, intalniri care au abordat diferite probleme legate de situatia scolara si
disciplinara a scolii,precum si informarea parintilor referitor la evaluarile natioanle de la clasele II-IV-VI-
a.In cadrul celui de al doilea lectorat, acesta a avut ca tema: “Efectele negative ale televizorului si
calculatorului asupra elevului”,sustinut de prof.diriginte Preda Irina.

In egala masura , am dezvoltat la elevii nostri simtul artistic prin implicarea lor in formatii de
dans, muzica, piese de teatru coordonatori ai acestor activitati fiind profesorii : Preda Irina (consilier
educativ), Balan Constanta, Tabirca Otilia, Gheorghe Alina, etc. Formarea  deprinderilor practice s-au
realizat prin folosirea de metode si procedee care sa contribuie la cresterea gradului de originalitate si
independenta in rezolvarea sarcinilor de lucru.Pentru ca motivatia sa existe din toate punctele de vedere ,
fiecare diriginte a amenajat spatiul de lucru la nivelul clasei sale, respectand ambientul corespunzator:
conditiile de igiena, aspect informativ , formativ,estetic, toate acestea facilitnd diversificarea formelor de
organizare a instruirii conform particularitatilor de varsta si individuale .

Aprecierea rezultatelor scolare s-a facut prin elaborarea descriptorilor de performanta pentru
unitati de continut grupate in diverse moduri, profesorii diriginti au completat rubrica din catalog in care s-
a semnalat situatia scolara a fiecarei clase in parte,parintii fiind informati in scris in legatura cu situatia
elevilor corigenti,cu note scazute la purtare sau abandon scolar.

De asemenea, fiecare membru al comisiei si-a intocmit PORTOFOLIUL la nivelul standardelor,
urmarind eficienta acestuia in demersul didactic la nivelul fiecarui colectiv.
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Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor  este

foarte mic;
 Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale

elevilor, fapt determinat şi de numărul mic de
elevi, dar şi de existenţa şcolii în mediul rural;

 Existenţa unui număr mic de elevi în clasă
permite o implicare mai bună a fiecărui elev şi
cadru didactic în realizarea obiectivelor, o
observare mai directă a elevilor de către
profesori şi dirigintele clasei ;

 Existenţa personalului didactic calificat în
proporţie de 75% din care 50% cu gradul
definitivat, permite realizarea unui învăţământ
de calitate;

 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi,
profesori-elevi, director-profesori, profesori-
părinţi, profesori-profesori) favorizează un
climat deschis şi stimulativ;

 Buna colaborare cu Instituţia de protecţie socială
a copilului;

 Colaborare bună cu Poliţia, Biserica,
Comunitatea Locala

 Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor
cu activităţi şcolare împiedică desfăşurarea
unor activităţi extraşcolare;

 Nerespectarea principiului continuităţii
datorită schimbărilor survenite în încadrare
de la an la an;

 Introducerea orelor de Consiliere şi orientare
la fiecare clasă, cu programa obligatorie, lasă
puţine alternative diriginţilor pentru
îndrumarea elevilor în funcţie de nevoile şi
specificul claselor, pentru alegerea unor teme
dorite de elevi spre dezbatere;

 In cadrul comisiei metodice a diriginţilor se
manifestă încă reticenţă în susţinerea unor
lecţii deschise;

 Diversitatea mare a  disciplinelor şi
profesorilor care se perindă la clasă;

 Puţine cadre didactice sunt implicate în viaţa
clasei în afara orelor predate la disciplina
respectivă;

 Puţini diriginţi sunt implicaţi efectiv în viaţa
comunităţii locale;

 Familia nu este implicată suficient în
activitatea de educare a copiilor;

 Nivelul scăzut de cultură şi instruire al
părinţilor;

 Starea materială precară a unor familii.
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