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Raportul de activitate al comisiei metodice a diriginţilor 

Semestrul  I 

 - an şcolar 2014-2015 – 

 

In semestrul I., a anului şcolar 2013-2014, 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 în baza Planului Managerial al Comisiei Metodice precum şi a 

Programului de activităţi propus pentru anul şcolar 2014-2015 semestrul I. Prin urmare: 

• Diriginţii au pregătit la timp planificările anuale, semestriale şi extraşcolare la clasele 

unde au fost numiţi. 

• 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 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 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. 
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• 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: 

1. l. Prof. Orban Ioan - dirig. clasei a - VI-a A – modulul - managementul informaţiilor 

şi învăţării, tema – „Ascultarea eficientă – premisă a învăţării şcolare”;  

2. Prof. Dănilă Ligia - dirig. clasei a - VII-a A - Tema; „Norme de conduită în cadrul 

grupului de elevi” 

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. 

În cadrul asistenţelor la ore am putut constata următoarele aspecte relevante (puncte tari): 

 Preocupare pentru continuarea monitorizării elevilor cu probleme de învățare din 

fiecare colectiv, implicându-i in activități didactice diverse in vederea participării 

active si conștiente la propria formare , atât pe plan intelectual, dar si afectiv și social 

– buna colaborare cu profesorul itinerant şi consilierul şcolar. 

 Preocupare pentru ameliorarea climatului clasei de elevi: atmosfera de muncă, 

respectul reciproc, dorinţa de afirmare şi autodepăşire a rezultatelor obţinute. 

 Preocupare pentru valorizarea „perspectivei elevului” a „vocii elevului” aspect care 

denotă implicarea diriginţilor în activitatea de manager al clasei; 

 De asemenea, ca o continuare a ideii de mai sus am constatat o preocupare privind 

„personalizarea” activităţii a măsurii în care dirigintele încearcă să asigure o „stare 

de bine” (well being), de confort emoţional şi social elevilor; 

 Preocupare pentru a asigura un suport social emoţional şi informaţional adecvat 

elevilor din clasele gestionate; 

 De asemenea s-a putut constata o preocupare pentru asigurarea coeziunii grupului-

clasă care vizează creşterea gradului de intercunoaştere, a atitudinilor colaborative în 

cadrul clasei, de sprijin reciproc, de sociabilitate şi prietenie. 
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Punctele slabe ar putea fi 

- insuficientă implicare din partea unor colegi diriginţi în vederea susţinerii a activităţilor 

demonstrative 

Ca ameninţări ar putea fi menţionate problemele legate de conduita unor elevi şi cele legate 

de absenteism. 

Concluzia este 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. 

 

Diagrama activităţilor propuse şi realizate pe semestrul I: 

 

Nr. 

Crt. 
TEMA ACTIVITĂŢII TERMEN RESPONSABIL OBS. 

1. 

Organizarea activităţii: 

-stabilirea graficului orelor de 

Consiliere și Orientare; 

-îndrumari privind întocmirea 

planificărilor; 

-analiza SWOT a comisiei 

diriginţilor în anul școlar 2013-

2014; 

-prezentarea planului managerial 

al comisiei diriginţilor pe anul 

școlar 2014-2015; 

SEPTEMBRIE 

Prof. Szakacs Eva 

Prof. Orban Ioan 

 

 

 

 

Toţi diriginţii 

Realizat  

100% 

2. 

Masă rotundă - Mapa 

dirigintelui: 

-diseminarea informaţiilor 

primite la Consfătuirea 

judeţeană; 

-stabilirea orelor de consiliere 

pentru părinţi, tematica comisiei 

metodice, discuţii despre blogul 

comisiei. 

OCTOMBRIE 

Prof . Orban Ioan 

 

 

 

 

Toţi diriginţii 

Realizat  

100% 

3. 

Activitate demonstrativă – 

managementul informaţiilor şi 

învăţării – „Ascultarea eficientă”  

NOIEMBRIE Prof. Orban Ioan 

Realizat  

100% 

4. Activitate demonstrativă DECEMBRIE Prof. Szasz Carmen 
Replanificat.  

Susţinere referat 
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Nr. 

Crt. 
TEMA ACTIVITĂŢII TERMEN RESPONSABIL OBS. 

cu tema (Orban 

Ioan) 

„Gestionarea 

comportamentelor 

copiilor cu ADHD 

în contextul 

clasei” 

5. 

Activitate demonstrativă – 

orientare şcolară şi profesională 

„Dialog între generaţii – trasee 

educaţionale de succes” 

 

IANUARIE Prof. Dănilă Ligia 

Replanificat. 

Activitate 

demonstrativă 

prof. Ligia Dănilă 

„Norme de 

conduită în grupul 

de elevi” 

 

responsabil  prof. Orban Ioan 


