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COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu
planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile
educative ivite ulterior. Principalele activităţi derulate:

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor
 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform

programelor in vigoare
 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele

verbale ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.
 Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea

activităţii dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea
parteneriatului elev-diriginte-părinte

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor
 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor
proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si
extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare:

Activităţi diverse de adaptare, interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie si
dezvoltarea simţului civic, ecologic, artistic :

 vizitarea obiectivelor culturale din vecinătate, precum şi a şcolilor din judeţ –
de ex Muzeul de artă,Școala generală Ștefulescu ;

 excursii tematice şi de relaxare la Braşov, Sinaia,Predeal ,Bușteni, Făgărași etc
 organizarea de spectacole şi scenete;

- Derularea  cu elevii de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în
şcoală:

 Ziua educatorului
 Let’s Do It, Romania
 Festivalul Naţional al Şanselor Tale
 Săptămâna Educaţiei Globale
 Ziua Naţională a României,
 Sărbătoarea Crăciunului,
 Unirea Principatelor,
 Manifestari prilejuite de aniversarea poetului Mihai Eminescu
 Săpt. Să ştii mai multe, să fii mai bun!



Activitatea desfăşurată
Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi
părinţi în vederea desfăşurării activităţilor:
- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei
de consiliere şi orientare)
- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi
Puncte forte:
- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes
educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu
părinţii
- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri
calitativi înalţi ora de dirigenţie
Puncte slabe:

- Sunt situaţii in care diriginţii desfăşoară orele de dirigenţie in afara scolii fără insa a anunţa
din timp locaţia si tipul activităţii derulate.

- Unii diriginţi nu respectă programa de consiliere şi orientare, folosind ora pentru a
aprofunda materia pe care o predau;

Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi
extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite:
Puncte forte:
- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi
semestriale la consiliere şi orientare, elaborate unitar la nivelul şcolii
- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor
anuale şi semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor lor
- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de macheta caietului
dirigintelui, adaptată la noile cerinţe ale consilierii şi orientării
- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice
statutului de diriginte
- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază;
majoritatea diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună
- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi
coordonează
Puncte slabe:
Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea
situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării
Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului Reprezentativ
al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului.
Puncte forte:
- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete
ale proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate
- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse
Puncte slabe:
- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii
- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un
parteneriat eficient şcoală-familie
- părinţii nu sunt prezenţi la lectorate, cauza absenteismului(uneori total) fiind lipsa interesului,
îndatoririle casnice, munca;
Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza



analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor
metodice:
Puncte forte:
- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii
educative
Puncte slabe:
- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite
Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi
promovare împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", de obiecte ornamentale –
tablouri, flori,  seturi de fotografii reprezentative pentru clasă)
Puncte forte:
- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de
coeziune a grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale
elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set
de fotografii reprezentative, schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea
la panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc.
Puncte slabe:
- insuficientă personalizare a laboratorului de informatică;
Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de
management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor
Puncte forte:
- toți  diriginţii au prelucrat  Regulamentului de Ordine Interioară al colegiului la clasă;
- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar,
la nivel de clasă
- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea
situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor
- toți diriginţii s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi
promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă
Puncte slabe:

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului,
care nu se manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict

- există un parteneriat interinstituţional stabil care să permită consilierea psihopedagogică a
elevilor;

Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei
Puncte forte:
- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar;
- s-a implementat (în strânsă colaborare cu Comisia de disciplină) o nouă procedură de
sancţionare/ corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (fumatul în şcoală, absenteism
şcolar, comportament agresiv etc.)
- a existat o bună colaborare cu Poliţia în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de indisciplină
sau de devianţă socio-şcolară
- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism
şcolar (comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea
sancţiunilor conform ROI etc.)
Puncte slabe:
- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a
comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în
managementul completării documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare)
- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar
- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi
- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune



Activităţi consiliere şi orientare a elevilor
Puncte forte:
- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la
clasa a VIII-a) privind programa si calendarul examenuluide Evaluare Națională, traseul
socioprofesional al absolvenţilor.

Analiza SWOT,

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE
 Rata abandonului şcolar este 0;
 Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor  este

mic la clasele gimnaziale și crescut la clasele de
liceu

 Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale
elevilor, fapt determinat şi de numărul mic de
elevi, dar şi de existenţa şcolii în mediul rural;

 Existenţa unui număr mic de elevi în clasă
permite o implicare mai bună a fiecărui elev şi
cadru didactic în realizarea obiectivelor, o
observare mai directă a elevilor de către
profesori şi dirigintele clasei ;

 Existenţa personalului didactic calificat în
proporţie de 100% din care 80% cu gradul
didactic I, permite realizarea unui învăţământ de
calitate;

 Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi,
profesori-elevi, director-profesori, profesori-
părinţi, profesori-profesori) favorizează un
climat deschis şi stimulativ;

 Majoritatea diriginţilor au participat la cursurile
de formare continuă “Consiliere şi orientare “
(excepţie profesorii-diriginţi din primul an de
activitate);

 Buna colaborare cu Instituţia de protecţie socială
a copilului;

 Colaborare bună cu Poliţia, dispensarul,
Căminul cultural, Biserica.

 Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor
cu activităţi şcolare împiedică desfăşurarea
unor activităţi extraşcolare;

 Nerespectarea principiului continuităţii
datorită schimbărilor survenite în încadrare
de la an la an;

 Introducerea orelor de Consiliere şi orientare
la fiecare clasă, cu programa obligatorie, lasă
puţine alternative diriginţilor pentru
îndrumarea elevilor în funcţie de nevoile şi
specificul claselor, pentru alegerea unor teme
dorite de elevi spre dezbatere;

 In cadrul comisiei metodice a diriginţilor se
manifestă încă reticenţă în susţinerea unor
lecţii deschise;

 Diversitatea mare a  disciplinelor şi
profesorilor care se perindă la clasă;

 Puţine cadre didactice sunt implicate în viaţa
clasei în afara orelor predate la disciplina
respectivă;

 Puţini diriginţi sunt implicaţi efectiv în viaţa
comunităţii locale;

 Familia nu este implicată suficient în
activitatea de educare a copiilor;

 Nivelul scăzut de cultură şi instruire al
părinţilor;

 Starea materială precară a unor familii.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI
 Tratarea diferenţiată până la individualizare a

elevilor favorizată de numărul mic de elevi;
 Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare

continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi;
 Disponibilitatea şi responsabilitatea unor

instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii
(Primăria, Biserica, Poliţia, Dispensarul,
Căminul cultural);

 Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de
experienţă şi pentru acţiuni organizate în

 Migrarea unor elevi către oraş pentru o ofertă
educaţională ridicată;

 Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa
elevilor, deruta morală determinată de
societate, mass media etc.;

 Diminuarea calităţii procesului instructiv-
educativ prin încadrarea unor suplinitori;

 Motivarea scăzută a cadrelor didactice din
cauza slabei diferenţieri, neţinându-se cont de
prestaţia fiecăruia la acordarea de stimulente



parteneriat, în interes reciproc;
 Cursuri de formare pe teme educative;
 Infiinţarea CDI (Centrului de documentare şi

informare) în şcoală ;
 Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai

multor teme privind consilierea şi orientarea
elevilor care pot veni în sprijinul tututror
diriginţilor;

salariale;
 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei

economice, conduce la o slabă supraveghere
a copiilor şi la o redusă implicare în viaţa
şcolii;

 Lipsa de interes a reprezentanţilor unor
instituţii locale duce la pierderea pe parcurs a
unor relaţii de cooperare.

Resp. Comisie Metodică Diriginți
Director,
Prof. TIȚA ILONA Prof. SANDU LUMINIȚA


