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RAPORT DE ACTIVITATE
SEMESTRUL I, an şcolar 2017 – 2018
COMISIA METODICĂ A DIRIGINȚILOR

OBIECTIVELE LA NIVEL DE UNITATE ȘCOLARĂ:
-Cunoașterea legislației specifice activității educative școlare și extrașcolare
-Proiectarea activităților cu respectarea celor 5 module tematice prevăzute de programa C.O.
-Colaborare bună între diriginți și părinții elevilor

OBIECTIVELE DERIVATE ALE CATEDREI:
-Cunoașterea, înțelegerea și acceptarea semnificațiilor sociale ale conviețuirii colective.
-Creșterea potențialului creativ și competitiv prin cunoașterea de sine raportată la cunoașterea și
activitatea grupului.
-Identificarea și dezvoltarea sentimentului de ”nevoia de” și de ”apartenența la” grup.
A. ANALIZA NIVELULUI DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR PROPUSE
(ANALIZA SWOT)
Benefice atingerii obiectivelor
Sursă internă PUNCTE TARI
(organizația)
-relațiile interpersonale favorizează
un climat deschis și stimulativ
-colaborare bună cu psihologul
școlar și prof. itinerant
-colaborare cu alte instituții(cabinet
medical, Biserică,Poliție)
Sursă externă OPORTUNITĂȚI
(mediul extern) -disponibilitatea și responsab. unor
instituții importante de a veni în
sprijinul
școlii(Primărie,Biserică,Firme)
-colaborarea cu celelalte comisii din
cadrul școlii(Comisia de disciplină,
Comisia
de
monitorizare
a
absenteismului școlar )

Pun în pericol atingerea obiectivelor
PUNCTE SLABE
-Colaborarea deficitară cu familiile
în situație de risc
-absențele repetate ale elevilor cu
probleme.

AMENINȚĂRI
-criza de timp a părinților care duc
la probleme legate de conduita unor
elevi,comportament agresiv,absenteism și scăderea notelor la purtare

Obiectivele următite în SEM I, anul școlar 2017/2018 au fost :
1.Organizarea și coordonarea activităților în școală și în afara acesteia
2.Consilierea părinților pentru a asigura o comunicare constantă,promtă și eficientă
3.Monitorizarea situației la învățătură, frecvența elevilor
Având în vedere aceste obiective activitățile desfășurate au fost:
Nr.
crt.
1

Denumirea activitatii

Aspecte positive

Aspecte care pot fi îmbunătățite

Stabilirea planului de -posibilitatea de a-și exprima
punctul de vedere
activități -septembrie
-socializare
2
Dezbatere:Identificarea,
stimularea elevilor cu
CES (prof. itinerant)
3
Dezbatere;Factori
interni și externi ai
succesului,insuccesului
școlar (diriginții )
Propuneri de îmbunătățire
Nr.
Crt.
1



Aspecte care pot fi îmbunătățite

Modalităţi de remediere

Alte informații concludente despre activitatea comisiei sau a membrilor ei:

-profesorii diriginți au pregătit, completat toate documentele specifice colectivului de elevi pe
care îl coordonează
-s-au implicat activ în managementul claselor
-au organizat ședințe cu părinții
-au stabilit o zi/săptămână Consilierea părinților
-resp. comisiei a participat la consfătuirile organizate de insp. de specialitate Aurelia Dan și
metodistul zonei Beclean, prof.Borș Viorica

Responsabil comisie,
prof. Szakács Éva

