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PROGRAMUL ACTIVITĂłILOR COMISIEI METODICE A DIRIGINłILOR 
 

ANUL ŞCOLAR  2012-2013 
 
 

 

Nr.crt. Tema Obiective Tipul activităŃii Responsabil Termen 
 

1 Prelucrarea 
Regulamentului 

şcolar 

� Informarea elevilor cu privire la drepturile şi 
îndatoririle ce le au în calitate de elevi; 

� SancŃiuni şi recompense aplicate elevilor. 

 
Dezbatere 

 
                Dirigintii 

Septembrie  

2 RelaŃia şcoală-părinŃi � Informarea părinŃilor cu privire la locul şi 
rolul şcolii în societate; 

� MenŃinerea unei relaŃii strânse între şcoală 
şi părinŃi. 

Sedinte  cu părinŃii  
DiriginŃii 

 octombrie.  

3 Optimizarea relatiei de 
comunicare elev –
profesor -parinte 

� Rolul dirigintelui in formarea personalitatii 
elevului  

� ‚,Elevul problema”- dezbatere 
�  Aplicarea unor chestionare  

ŞedinŃă de lucru Dirigintii 
 

Consilierul scolar 
 

 

Octombrie 
  

permanent 

4 Reducerea 
fenomenului de 

violenta in scoala 

� Depistarea si analiza unor cazuri de 
indisciplina,devieri 
comportamentale,agresivitate verbala si 
nonverbala( concrete, pe clasa.) 

� Strategi optime pentru modificarea 
comportamentului 

 

ŞedinŃă de lucru 
 

Vizionare filme 
     educative  
 

LecŃie 
demonstrativă 

 
 

 
 

Dirigintii 
 
 

Prof. Dănilă Ligia 

Noiembrie  
 

permanent 



5 Valorificarea 
inteligentelor multiple 
Stimularea 
creativitatii 
Parintii parteneri in 
educatie 

� Dezvoltarea inteligentei emotionale 
� Educatie pentru receptarea valorilor 

culturale(serbari scolare,activitati specifice 
lunii decembrie) 

� Importanta colaborarii parintilor cu scoala 

Dezbatere 
Educativ   

 
Intalniri cu parinti 

LecŃie 
demonstrativă 

         
               Dirigintii 
 
       Consilierul scolar 
      Prof.Şanta Silvia 
      Prof. Zăgrean Ioan 

 
 

Decembrie 

6  
Dezvoltarea abilitatilor 
sociale si emotionale in 

vederea dezvoltarii 
carierei 

 

 
� Identificarea valorilor reale din viata unui 

om 
� Cultivarea ideilor, respect 

reciproc,toleranta, demnitate umana... 
� Strategii concrete in atingerea unui scop 

 
 

Dezbatere 
 

Referat 

 
Dirigintii 

 
 

Prof.Buzoianu Doina 

 
        Ianuarie 

 

7 EducaŃia pentru viaŃa   
� Perceperea familiei ca principal cadru de 

desfăşurare a vieŃii copilului 
� Organizarea timpului liber; 
� Dezvoltarea capacităŃilor de relaŃionare 

Dezbatere 
 

Intalniri cu parintii 
 

 Referat 

Dirigintii 
 
 
 

Prof. Szasz Carmen 
 

 
Februarie  

8 Cariera - Planul meu 
de viaŃă 

� Stimularea invatarii continue in scopul 
dezvoltarii carierei elevilor cl. VII.-VIII 

Referat Prof. Gedeon Francisc 
DiriginŃii 

 

Martie 

9 RelaŃia profesor-elev, 
elev-profesor 

� Optimizarea relaŃiilor profesor-elev, elev-
profesor; 

� Dezvoltarea competenŃelor de comunicare 
şi relaŃionare între elevi şi cadre didactice. 

ActivităŃi 
extracurriculare şi 

extraşcolare 
 

 
Dirigintii 
Directorii 

Aprilie  

10 Cunoasterea si 
valorificarea 

experientei pozitive a 
elevilor 

 
 

 
   Dezbatere 
LecŃie 
demonstrativă 

 
DiriginŃii 

Prof. Danciu Teodor 
 

 
Mai 

11 Evaluarea activitatii 
comisiei dirigintilor 

 
Activitatea calitativa a invatamantului in anul 
scolar 2012-2013 

 
Dezbatere 

 
Dirigintii 
Directorii 

 
Iunie 

 
Responsabil Comisia Metodică a  DiriginŃilor, 
                    Prof. SZAKÁCS ÉVA 

                                                     
                                                                                                                                    


