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Semestrul I 

 

La începutul semestrului I s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii 

educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi 

extracurriculare, în elaborarea acestora avându-se în vedere:  

-întocmirea documentelor de lucru ale profesorilor diriginți şi corelarea temelor propuse cu 

cerinţele clasei de elevi;  

-utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată 

exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient;  

-implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare (spectacole, concursuri, 

excursii etc.) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ;  

-atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real    şcoală-familie.  

 

Activitatea extracurriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, 

primit de la ISMB, la care s-au adăugat activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse 

forme.  

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către 

diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu profesorii claselor în vederea prevenirii unor 

abateri disciplinare. Activitatea educativă în semestrul I al anului şcolar in curs a fost centrată 

pe formarea la elevi a unor atitudini si comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice 

ale democraţiei.  

Misiunea noastră conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin 

urmărirea îndeplinirii obiectivelor:  

- retehnologizarea procesului de educaţie ;  

- încurajarea competiţiei, a performanţei și progresului şcolar; 

- prevenirea abandonului și a eșecului școlar.  

În semestrul I al acestui an scolar, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea 

desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de 

dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, 

profesorii şi colegii.  

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la 

începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. Planul de 

activitate conţine:  

1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere și Orientare şi întocmirea planificării 

calendaristice a orelor de dirigenţie.  

2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare 

clasă.  

3. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.  

4. Identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie.  



5. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-

profesionale şi integrări sociale optime.  

Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, studiată şi 

dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de întocmire a planificării calendaristice a 

orelor de dirigenţie.  

Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea 

regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a fost solicitată sau când 

situaţia a impus-o.  

Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în 

familie şi-a adus aportul şi Comisia diriginţilor care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie 

cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să transmită elevilor prevederile 

acestuia. 

Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientări 

socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice 

în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de 

desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de 

MEN, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională.  

 

 

 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI: 

- întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform  programei 

pentru Consiliere şi orientare;  

- se folosesc, în majoritatea cazurilor, modelele unitare de elaborare a documentelor din 

portofoliul dirigintelui;  

- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitatea 

şi preocupările  elevilor;  

- relaţia foarte bună dintre majoritatea diriginţilor și elevi;  

- toți profesorii diriginţi implicaţi în educaţia moral-civică și socială a elevilor;  

- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu.  

 

PUNCTE SLABE:  

- cazuri de absenţe repetate la anumite ore de curs;  

- nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi, fapt datorat dezinteresului unora dintre 

aceştia din urmă în legătură cu situaţia la disciplină şi la învăţătură a copiilor dumnealor; s-a 

constatat că tocmai părinţii copiilor care întâmpină obstacole  nu participă la orele de consiliere 

programate săptămânal de fiecare diriginte, nu dau curs solicitărilor dirigintelui ori de câte ori 

acesta constată că sunt probleme, nu sunt prezenţi la şedinţele cu părinţii.  Din acest motiv 

rezultă următorul punct slab:   

- înregistrarea unor situaţii de slabă comunicare cu elevii;  

 

OPORTUNITĂŢI:  

- crearea unor relaţii de parteneriat cu anumite instituţii, în vederea realizării unor proiecte 

educaţionale; 

- diversificarea ofertelor educative; 

- dezvoltarea culturii calităţii în şcoală; 

- optimizarea comunicării la nivelul Consiliului profesorilor clasei; 



- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane 

strânse.  

 

AMENINŢĂRI:  

- oferta negativă a străzii şi a mass-mediei, reflectate în lipsa de interes faţă de învăţătură şi 

activităţi educative a părinţilor şi, implicit, a elevilor. 

- existența unor elevi cu probleme de comportament.  

 

 

 

Activităţi educative extraşcolare  

 

Proiectele educative realizate în semestrul I al anului şcolar 2019-2020 au vizat 

implicarea unui număr mai mare de elevi în viaţa şcolii, prin participarea la diverse activităţi 

extraşcolare, dar şi diversificarea activităţilor extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un 

spaţiu educativ în defavoarea tentaţiilor străzii. 

Activităţile extracurriculare desfăşurate în Liceul tehnologic DACIA se gasesc in Anexa 

Raportului. 

 

 

 

ÎNTOCMIT, 

Profesor IACOB OFELIA 


