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Raportul de activitate al comisiei metodice a diriginţilor
Semestrul II
- an şcolar 2015-2016 –
Activităţile semsetrului II s-au desfăşurat în baza Planului Managerial al Comisiei Metodice
precum şi a Programului de activităţi propus pentru anul şcolar 2015-2016 semestrul II
(replanificat). Astfel profesorii diriginţi:
• au pregătit la timp planificările pentru semestrul II şi dar şi planificarea activităţilor
extraşcolare.
• Planificările 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 organizat şi coordonat activitatea colectivului de elevi, activităţi extracurriculare în
şcoală şi în afara acesteia.
• 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 actului instructiv-educativ;
• Au colaborat cu profesorii clasei, consilierul şcolar, pentru informare, privind activitatea
elevilor/în vederea soluţionării unor situaţii specifice.
• 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.
• Au susţinut lecţii demonstrative:
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1. Prof. Orban Ioan în colaborare cu prof. Șanta Silvia dirigintele clasei a - VIII-a A –
modulul – planificarea carierei, tema – „Planul de carieră”;
2. Prof. Şanta Silvia - dirigintele clasei a - VIII-a D - Tema; „Interesele mele – corelații
cu ocupațiile și profesiile din piața muncii” – modului – planificarea carierei.
ASPECTE RELEVATE DIN CADRUL ACTIVITĂŢILOR DE DIRIGENŢIE:
Au fost derulate activități educative în cadrul orelor de consiliere si orientare, care să asigure
manifestarea plenară a personalității elevilor prin metode activ-participative, mijloace moderne,
muncă diferențiată (învățarea reciprocă, în perechi, metoda cubului, ciorchinelui, chestionarului,
jocului de rol, la dramatizării, al observatiei directe, sustinerea şi explicarea unor notiuni pe baza
studiului

individual).

Diriginții

au

depus

eforturi

în

vederea

identificării

unor

modalități/metode/bune practici care vizează o mai bună implicare a elevilor în procesul de predareînvăţare-evaluare, de stimulare a interesului, implicării acestora.
Astfel, şi în cadrul semestrului II putem desprinde următoarele aspecte relevante (puncte
tari):


monitorizarea elevilor cu probleme de învățare din fiecare colectiv, implicându-i în
activități didactice diverse în vederea participării active si conștiente la propria
formare, atât pe plan intelectual, dar si afectiv și social – bună colaborare cu
profesorul itinerant şi consilierul şcolar;



ameliorarea climatului clasei de elevi în majoritatea situațiilor: atmosfera de muncă
stimulativ, cultivarea respectului reciproc, al dorinței de afirmare și autodepășire;



valorizarea „perspectivei elevului”, a „vocii elevului” aspect care denotă implicarea
diriginţilor în activitatea de management al clasei;



asigurarea de confortului emoțional şi social elevilor;



asigurarea suportului social emoţional şi informaţional adecvat elevilor din clasele
gestionate;



asigurarea suportului social, emoţional şi informaţional părinţilor;
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dezvoltarea coeziunii grupului-clasă prin creşterea gradului de intercunoaştere, a
atitudinilor colaborative în cadrul clasei, de sprijin reciproc, de sociabilitate şi
prietenie.



implicarea mai bună în organizarea unor excursii, vizite școlare, aspect care
contribuie la creșterea motivației elevilor.

Punctele slabe ar putea fi:

-

insuficienta implicare din partea unor colegi diriginţi în vederea susținerii unor activităţi
demonstrative;

-

în unele situații nu au fost comunicate şi respectate toate procedurile privind
monitorizarea şi sancţionarea conform ROFUIP a unor probleme de disciplină;

-

colaborarea deficitară a diriginților cu referenţii Centrului de Plasament Beclean, cu
privire la corijarea problemelor și comportamentelor indezirabile a unor elevi care
provin din acest centru;

-

nerealizarea obiectivelor privind utilizarea noilor tehnologii în cadrul activităților
comisiei (motivate de unele aspecte de natură tehnică și financiară – găzduire, rezervare
domeniu, servere dedicate, limitări ale variantelor gratuite de soft dedicat - elearning
etc.)

Ca ameninţări ar putea menţiona şi în cadrul semestrului II problemele legate de conduita
unor elevi şi cele legate de absenteism care pare a fi în creştere.
Ca oportunităţi menţionăm:
-

Utilizarea tehnologie moderne gratuite în cadrul activităților metodice şi de formare
continuă, aspect care va fi valorificat maximal în anul şcolar următor (realizarea unei
platforme de e-learning care să contribuie la o mai bună informare de specialitate a
profesorilor diriginţi în regim de e-learning sau blended learning, realizarea unui forum
de discuţii prin care să iniţiem dezbateri relevante pentru profesorii diriginţi – în regim
de tutoriat online);
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Colaborarea cu alte comisii la nivelul şcolii, comisia de disciplină, de monitorizare a
absenteismului şcolar, comisia de orientare şcolară şi profesională;

-

Colaborarea cu instituţii publice.

CONCLUZII ŞI PROPUNERI.
Finalmente se poate concluziona că în majoritatea situațiilor profesorii diriginți au depus
eforturi pentru realizarea obiectivelor asumate, s-au implicat activ în managementul claselor aflate
în responsabilitate însă mai sunt aspecte care trebuie îmbunătăţite. Ne referim aici în mod deosebit
la problematica monitorizării disciplinei la clasă, respectarea procedurilor evidenţiate în ROFUIP
privind sancţionarea elevilor cu abateri disciplinare grave.
Pentru anul şcolar 2016-2017 ne propunem să valorificăm aspectele identificate în secţiunea
„oportunităţi” şi să îmbunătăţim aspectele evidenţiate în secţiunea „puncte slabe”.

DIAGRAMA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE ŞI REALIZATE PE SEMESTRUL II:

Nr.
Crt.

TEMA ACTIVITĂŢII

TERMEN

RESPONSABIL

2.

Activitate demonstrativă –
modulul planificarea carierei –
„Planul de carieră” – clasa a
VIII- a D

MARTIE
2016

Prof. Orban Ioan
Prof. Șanta Silvia

OBS.
Realizat
100%

Realizat
100%
1.

Dezbatere cu tema:
„Managementul problemelor de
disciplina în contextul clasei” prezentare powerpoint.

APRILIE
2016

Prof. Orban Ioan
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Nr.
Crt.

3.

5.

TEMA ACTIVITĂŢII
Activitate demonstrativă –
modulul planificarea carierei –
„Interesele mele – corelații cu
ocupațiile și profesiile din piața
muncii” clasa a VIII-a D
Masă rotundă – „Analiza
situaţiei şcolare la sfârşit de an
şcolar”

TERMEN

MAI
2016

IUNIE
2016
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RESPONSABIL
Prof . Șanta Silvia

Prof. Orban Ioan

OBS.
Realizat
100%

Realizat
100%

Toţi diriginţii.

Responsabil comisia metodică a diriginţilor: prof. dr. Orban Ioan
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