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Raportul de activitate al comisiei metodice a diriginţilor
Semestrul I
- an şcolar 2015-2016 –
În semestrul I., a anului şcolar 2015-2016, Comisia metodică a Diriginţilor şi-a desfăşurat
activitatea 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 conform Planului Managerial al Comisiei Metodice precum şi a
Programului de activităţi propus pentru anul şcolar 2015-2016 semestrul I. Astfel, diriginţii numiţi:
•

au pregătit la timp planificările anuale, semestriale şi extraşcolare la clasele unde au fost
numiţi.

• au respectat cele 5 module tematice prevăzute de programă, iar detalierea a fost realizată
astfel încât să corespundă nevoilor educaționale și specificului de vârstă a elevilor,
oferind, în același timp contexte tematice adecvate pentru dezvoltarea competențelor
specifice;
• 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 conform planificărilor;
• au monitorizat situaţia la învăţătură a elevilor, frecvenţa elevilor, nivelul de satisfacţie a
elevilor şi părinţilor acestora în legătură cu calitatea demersului de predare-învăţareevaluare;
• au colaborat cu profesorii clasei, consilierul şcolar, pentru informare, privind activitatea
elevilor/în vederea soluţionării unor situaţii specifice.

9 ne pasă!

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE SILAŞI” BECLEAN
P-ța. Libertăţii, nr. 19
Tel:
0263 343129
Fax:
0263 343734
Nr. …………… / …………………….

http://www.scoalagrigoresilasi.ro
e-mail: scoalagrigoresilasi@yahoo.com

• au informat în scris familiile elevilor în legătură cu situaţiile de corigentă, 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.
În urma întâlnirilor şi dezbaterilor am putut constata preocuparea pentru găsirea unor
modalităţi/metode/bune practici de implicare a elevilor în procesul de predare-învăţare-evaluare, de
captare a interesului a acestora, astfel încât nu numai să fie „prezenţi fizic”, neimplicaţi, ci să se
implice activ la ore.
Putem concluziona faptul că profesorii diriginţi depun eforturi pentru realizarea obiectivelor,
se implică activ în managementul claselor aflate în responsabilitate însă mai sunt aspecte care pot fi
îmbunătăţite, mai ales cele legate de tulburările de conduită a unor elevi.
În semestrul I an şcolar 2015-2016 au fost susţinute următoarele activităţi (mese rotunde,
lecţii demonstrative, referate):

Nr.
Crt.

1.

2.

TEMA ACTIVITĂŢII
Organizarea activităţii:
-stabilirea graficului orelor de
Consiliere și Orientare;
-îndrumari privind întocmirea
planificărilor;
-analiza SWOT a comisiei
diriginţilor în anul școlar 20142015;
-prezentarea planului managerial
al comisiei diriginţilor pe anul
școlar 2015-2016;
Masă rotundă - Mapa
dirigintelui:
-diseminarea informaţiilor
primite la Consfătuirea
judeţeană;
-stabilirea orelor de consiliere

TERMEN

RESPONSABIL

OBS.

Prof. dr. Orban
Ioan
Realizat
100%

SEPTEMBRIE

Toţi diriginţii
Prof. dr. Orban
Ioan
Realizat
100%

OCTOMBRIE
Toţi diriginţii
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Nr.
Crt.

3.

4.

5.

TEMA ACTIVITĂŢII
pentru părinţi, tematica comisiei
metodice, dezbaterea ROI.
Micii jurnalişti-„Revista clasei a
VIII-a A”
Interdependenţa dintre bunele
maniere şi comportamentul la
şcoală.
Activitate demonstrativă
Semnificaţia morală a
Crăciunului – Dramatizare
„Naşterea lui Isus”
Referat „Consilierea şi
orientarea elevului cu
performanţe sub potenţial”
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TERMEN

RESPONSABIL

OBS.

NOIEMBRIE

Prof. Văran Floarea

Realizat
100%

DECEMBRIE
2015

Prof. Morar Alina

IANUARIE
2016

Prof. dr. Orban
Ioan

Realizat 100%

Realizat 100%

responsabil prof. dr. Orban Ioan
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