
 
                                                                                                                                                                       

 
 
 

Raport de activitate  
Comisia Metodică a Diriginţilor  

      An şcolar 2013-2014 Semestrul I. 
 

În semestrul I.,  a anului şcolar 2013-2014,  Comisia  metodică a Diriginţilor a 
funcţionat conform deciziei conducerii şcolii prin care se numesc profesorii diriginţi ai şcolii 
Gimnaziale  „Grigore Silaşi”, respectând principiul continuităţii şi al performanţei. 

Activităţile s-au desfăşurat în baza Planului Managerial al Comisiei Metodice precum 
şi a Programului de activităţi propus pentru anul şcolar 2013/2014 sem. I. 

Fiind un grup numeros, (18 diriginţi) am încercat să atragem cât mai mulţi membrii în 
activităţile propuse. 

• Majoritatea diriginţilor au pregătit la timp planificările anuale, semestriale şi 

extraşcolare la clasele unde au fost numiţi. 

• Au complectat catalogul clasei cu datele personale ale elevilor. 

• Au organizat şi coordonat activitatea colectivului de elevi, activităţi extracurriculare în 

şcoală şi în afara acesteia. 

• Au prelucrat la clasă R.O.I. şi normele P.S.I. elevii semnând procesele verbale încheiate 

în urma acestor activităţi. 

• Au organizat şedinţe cu părinţii (în registrul şcolii existând PV ale acestor întâlniri) 

• Au monitorizat situaţia la învăţătură a elevilor,frecvenţa elevilor,nivelul de satisfacţie a 

elevilor şi părinţilor acestora în legătură cu calitatea actului instructiv-educativ. 

• Au colaborat cu profesorii clasei,consilierii şcolari, pentru informare, privind      

activitatea elevilor,în vederea soluţionării unor situaţii specifice. 

• Au informat în scris familiile elevilor în legătură cu situaţiile de corigenţă, sancţionări 

disciplinare,absenţe. 

• Au stabilit o zi/săptămână pentru consilierea părinţilor, pentru a asigura o comunicare 

constantă, promptă şi eficientă. 

• Au completat toate documentele specifice colectivului de elevi pe care-l coordonează. 

• Activităţi susţinute(Lecţii demonstrative) 

 1.Prof.Cora Emilia- dirig.clasei a- VIII-aD - Tema; Eu şi colegii mei de clasă 

 2.Prof.Mihai Ionela-dirig.clasei a-VI-a A  - Tema; Crăciunul la români 

În urma întâlnirilor şi discuţiilor colegiale s-a constatat preocuparea pentru găsirea 

unor modalităţi/metode/ bune practici de atragere a elevilor, către procesul de 

învăţare, de captare a interesului a acestora, astfel încât nu numai să fie prezenţi, dar 

să şi participe activ la ore. 
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Cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorinţa de 

afirmare şi autodepăşire. Interacţiunea pe verticală, profesor- elev, influenţează în 

mod hotărât atmosfera din clasă, dirigintele fiind acela care contribuie la mărirea 

coeziunii sau care,dinpotrivă, prin atitudinile sale duce la dezbinare, fragmentarea 

grupului-clasă. 

Toate aceste activităţi sunt trecute ca puncte FORTE al Comisiei Metodice. 

Punctele NON FORTE(care de obicei nu sunt plăcute când ni se aduc la cunoştinţă) 

-insuficientă susţinere din partea unor colegi diriginţi a activităţilor şcolare 

-sustragerea de la activităţile comune ale comisiei 

-lipsa de implicare sau implicarea pur formală 

Sarcini şi obiective îndeplinite, şi totuşi este loc şi de mai bine.Mai avem mult de 

muncit. 

Ce este munca? ,,Sunt două feluri de muncă. Primul e cel de nevoie, pentru 

câştigarea pâinii cea de toate zilele. În acest caz, oamenii doar îţi vând timpul, fără să 

înţeleagă că nu îl vor putea răscumpăra. 

…Dar mai este şi al doilea fel de muncă. Cel pe care  oamenii îl acceptă tot ca să-şi 

câştige pâinea  de fiecare zi, dar în care caută să umple fiecare minut cu devotament 

şi iubire pentru ceilalţi. Această muncă o numim Ofrandă. 

Ofranda este rugăciunea fără cuvinte. şi, ca orice rugăciune, ea cere disciplină- dar 

disciplina nu este sclavie, ci alegere.”(Coelho) 

 

 

                                                              Responsabil Comisie Metodică 

                                                                                                   Prof. Szakács Éva 

 

 

          

 

 

 

 

 

 
 

 

 


