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Pentru anul scolar 2017-2018, Comisia Dirigintilor si Comisia pentru programe educative au
stabilit o serie de obiective realizabile la nivelul scolii prin activitatile educative scolare si extrascolare:
1)

Formarea la elevi prin toate activităţile instructiv educative a unui comportament civilizat în

şcoală, familie şi societate având ca scop şi obiectiv responsabilizarea elevilor.
2)

Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de

indisciplină;
3)

Optimizarea relaţiei scoală- familie prin elaborarea de activităţi cu factorii decizionali locali şi

cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere
elevilor proveniţi din mediul familial dezorganizat sau mono-parental.
4)

Implicarea elevilor în programe educaţionale care să îi pună în valoare, să îi implice activ în

viaţa comunităţii, responsabilizându-i.
5)

Sprijinirea elevilor talentaţi care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi speciale

6)

Alegerea si aplicarea metodelor si mijloacelor didactice de realizare a obiectivelor si scopurilor

invatamantului cele mai eficiente, adaptate conditiilor si aspiratiilor elevilor scolii noastre;
7)

Diversificarea activităţii extracurriculare prin identificarea de noi parteneri educationali pentru

a realiza proiecte educaţionale adaptate aspiraţiilor si posibilităţilor elevilor scolii noastre;
8)

Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean , naţional si

international;
9)

Detensionarea orelor prin abordarea unei atitudini de înţelegere, cooperare si comunicare cu

elevul si crearea de situaţii care sa determine participarea tuturor elevilor la desfăşurarea orei.

C OMISIA DIRIGINTILOR
Comisia metodică a diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu: Planul operational al
Comisiei Dirigintilor elaborat la inceputul anului şcolar 2017-2018 dar şi ţinând cont de cerinţele şi
necesităţile educative ivite ulterior.
MEMBRII COMISIEI
În anul şcolar 2017-2018, profesorii diriginţi au urmărit 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. Activitatea educativa si de consilierea la
nivel gimnazial fost desfasurata cu elevii repartizati in 7 clase/ Scoala Gimnaziala ‘Ion Ionescu”, 2 clase /
Scoala Nicovani – structura , 4 clase / Scoala Rachieri - structura si a fost coordonata de cadre didactice
calificate repartizate ca diriginti pentru fiecare colectiv, dupa cum urmeaza
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 SCOALA GIMNAZIALA “ION IONESCU”,
Nr. crt

Clasa

Profesor Diriginte

Statut

1.

VA

Dumitra Roxana Georgiana

Titulat/ Ed. Fizica / deb

3.

VI A

Enache Daniela

Titular/ matematica / gr def

4.

VI B

Radu Gilica

Titular / biologie /gr I

5.

VII A

Dobrica Viorica

Titular / romana/ gr I

6.

VII B

Henciu Mihaela

Titular / franceza/gr II

7.

VIII A

Enache Ion

Titular/ matematica / gr I

8.

VIII B

Mateescu Cristina

Titular /ed.tehn. / gr I

SCOALA GIMNAZIALA NICOVANI – STRUCTURA
Nr. crt

Clasa

Profesor Diriginte

Statut

1.

V

Ioan Constanta

Titular/ Lb. romana/ gr I

2.

VII

Soare Roxana Georgeta

Suplinitor / Chimie gr. II

SCOALA GIMNAZIALA RACHIERI – STRUCTURA
Nr. crt

Clasa

Profesor Diriginte

Statut

1.

V

Manole Bianca

Suplinitor / religie / deb

2.

VI

Dinu Paula Andrea

Suplinitor / Lb. Engleza / deb

3.

VII

Bindila Roxana

Suplinitor / matematica / deb

4.

VIII

Visinoiu Simona

Titular / lb. Romana / gr. II

In semestrul II al anului scolar 2017-2018 la nivelul Comisiei metodice a Dirigintilor
principalele activităţi desfasurate au fost :
NR.
CRT.
1.

2.

3.
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ACTIVITATEA

DATA

Responsabil

Modalitati de intocmire a raportului / clasa privind
activitatile de consiliere / extracurriculare
Analiza activitatii desfasurate in semestrul I
Analiza activitatilor desfasurate in cadrul programului
Scoala altfel
Referat - Timpul liber al elevului
Dezbatere : Rolul familiei în stimularea
interesului copilului faţă de şcoală ;
Referat :
“ Factorii interni şi externi ai succesului/insuccesului
şcolar;”

Februarie
2018

Profesori diriginti
Prof. Vasile Mioara

Aprilie
2018

Profesori diriginti
Prof. Vasile Mioara
Prof. Henciu Mihaela
Prof. Vasile Mioara
Prof. Mateescu Cristina

Analiza activităţii desfăşurate în cadrul comisiei
diriginţilor în anul şcolar 2017/2018

Iunie 2018

Mai
2018

Profesori diriginti
Prof. Vasile Mioara
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Proiectarea, organizarea si evaluarea activitatilor educative extrascolare si extracurriculare
Activitatea educativa s-a desfasurat permanent atat prin ora de dirigentie săptămânală cat si prin
activitati educative extrascolare, de consiliere si orientare individuală cu grupe de elevi.
La inceputul semestrului II din anul scolar 2017 / 2018 , in urma analizei activitatii educative
scolare si extrascolare la nivelul Comisiei Dirigintilor s-a propus o mai mare atenţie acordata creşterii
standardelor de performanţă, modului în care elevii se integrează în colectivele lor, îmbunătăţirii
capacitaţii de socializare a elevilor, creşterii interesului pentru învăţătură, colaborării cu părinţii în
vederea optimizării relaţiei şcoala-familie.
In semestrul II al anului scolar 2017 / 2018 activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost
complexă, s-a bazat pe o bună comunicare, implicând un număr mare de elevi, cadre didactice, părinţi,
reprezentanţi ai comunităţii locale si parteneri atat din judetul Prahova cat si din tara.
În acest sens, s-a avut în vedere realizarea unor activităţi diverse, prin care diriginţii, cadrele
didactice dar şi elevii si parintii să conştientizeze implicarea lor în actul educativ, sa recepteze educaţia
ca un mijloc de formare a personalităţii lor , de pregătire pentru viaţă, pentru integrarea în societate.
Activităţile desfăşurate au îmbinat curriculum-ul din programa de consiliere si orientare cu educaţia
pentru nonviolenţa, pentru mediu, civica, pentru calitatea vieţii, pentru cultivarea respectului fata de
cultură și tradiţii .
La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele dezbătute
au respectat Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile eleviilor.
 Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări educationale
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.
 Au fost utilizate strategii didactice adecvate în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul
să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient
În ultima săptămâna a semestrului II s-au reunit Consiliile claselor pentru a analiza situaţia la
învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie
aplicate sancţiuni elevilor. Numarul de elevi cu media scazuta la purtare este redus, motivul fiind
numarul de absente nemotivate si foarte putine abateri disciplinare. Diriginţii s-au preocupat ca la
sfarsitul semestrului cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare si la
invatatura să fie aduse la cunoştinţa părinţilor.
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Urmarind obiectivele propuse prin Planul operational al comisiei, s-au realizat urmatoarele
activitati:

1.

Asigurarea eficienţei proiectării curriculare şi extraşcolare a activităţilor educative a

diriginţilor
-

Au fost desfasurate asistente la ore de catre responsabilul comisiei si dirctorul unitatii de
invatamant pentru a se urmari parcurgerea integrala a continuturilor din Programele scolare
pentru “Consiliere si orientare” clasele VI, VII, VIII- si

Programa scolara “Consiliere si

dezvoltare personala” – clasa a V-a conform planificărilor orelor de dirigenţie
-

Au fost verificate

documentele de lucru ale dirigintilor şi corelarea temelor propuse pentru

orele de consiliere si orientare in conformitate 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;
2. Asigurarea comunicarii periodice scoala – familie
- fiecare diriginte a urmarit o comunicare permanenenta si eficienta cu familiile elevilor
asigurandu-se informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări
educationale, socio-profesionale şi integrări sociale optime.
Implicarea profesorului itinerant Pruna Nicoleta în activitatea de consiliere a elevilor dar si a
cadrelor didactice in ceea ce priveste alegerea unor strategii de predare -

invatare este deosebita .In

scoala noastra sunt si elevi cu dificultati de invatare incadrati in scoala de masa, carora li se ofera sprijin
in activitatile educative atat din partea profesorilor prin personalizarea strategiilor, a dirigintilor prin
consiliere scolara si a profesorului itinerant care le urmareste evolutia si identifica metode didactice
adecvate personalitatii elevilor

3. Utilizarea unor strategii optime de consiliere a elevilor cu probleme comportamentale prin
identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în familie si integrarea
elevilor care provin din medii vulnerabile
- au fost identificati elevii aflati in situatii de vulnerabilitate si s-au derulat actiuni de consiliere
individuala sau de grup atat de catre profesorii diriginti cat si in colaborare cu Asociatia pentru
Educatie , Sanatate si Familie- reprezentant d-l Savu Izvoras
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4. Antrenarea

resurselor umane in consiliere şi orientare şcolară si profesionala, in

managementul relaţiilor socio-afective, managementul situaţiei disciplinare,

imbunatatirea

rezultatelor la invatatura, diminuarea abandonului scolar .
- impreuna cu Comisia de combatere a violentei in mediul scolar s-a reusit asigurarea unei situatii
disciplinare favorabile desfasurarii optime a activitatilor educative, reducerea numarului de absente

5. Stimularea performantelor si prevenirea esecului scolar si social prin eficientizarea pregatirii
elevilor pentru concursuri, competitii, pregatirea examenelor de finalizare a studiilor gimnaziale,
organizarea activitatilor de orientare scolara si profesionala, popularizarea in randul elevilor a retelei
de licee si scoli profesionale
- in luna aprilie s-a desfasurat activitatea “ Continuarea studiilor dupa absolvirea scolii gimnaziale .
Orientare in cariera” cu clasele a Viii- A si a VIII-a B – coordinator activitate, prof. Vasile Mioara
- elevii claselor a VIII-a au participat in luna mai la Targul educational al liceelor din judetul Prahova
6. Redimensionarea activităţilor educative din perspectiva

valenţelor educaţiei de impact

prin desfasurarea de activitati extrascolare cu implicarea tuturor elevilor si a cadrelor didactice
(zile aniversare/ comemorative, festivitati, excursii tematice, intruniri, dezbateri, concursuri, excursii
schimburi de experienta ,vizionari spectacole) şi valorificarea acestora din punct de vedere educativ.
Au fost desfasurate activitati extrascolare (zile aniversare/ comemorative, festivitati, excursii tematice,
intruniri, dezbateri, concursuri, excursii tematice, schimburi de experienta etc) specifice :
- educatiei pentru dezvoltare personală
- educatiei pentru pace
- educatiei ptr. drepturile copilului
- educatiei pentru sănătate
- prevenirea abandonului şcolar
- prevenirea traficului de persoane
- prevenirea exploatării prin muncă a copiilor, a violenţei şi abuzului asupra copilului
- promovarea egalităţii de şanse (non-discriminare, grupuri dezavantajate)
- educatiei ecologică
- educatiei prin sport
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ACTIVITATI EXTRACURRICULARE / EXTRASCOLARE

SCOALA GIMNAZIALA “ION IONESCU”
Clasa a V-a
Luna

Data

Martie

1 – 8 martie Saptamana martisorului - Elevi, parinti
traditii
si
obiceiuri
specifice romanesti
Scoala altfel
elevi

Prof Dumitra Roxana

Leaf – sa invatam despre elevi
padure - activitati de
educatie ecologica
Ziua Mondiala a sportului
- concursuri sportive
1 iunie Ziua Elevi, parinti
Internationala a copilului

Prof. Vasile Mioara
Prof Dumitra Roxana

Aprilie

Mai

Iunie

Titlul activitatii

Participanti

Parteneri / / colaboratori

Prof Dumitra Roxana

Prof : Dumitra Roxana

Clasa a VI-a A
Luna
Data

Titlulactivitatii

Participanti

Martie

8 martie

Ziua Internationala a femeii

Elevi ,cadredidactice

Parteneri
colaboratori
Parinti

Aprilie

Aprilie

Ziua Mondială a Sănătăţii –
Proiect “Vreau să fiu
sănătos!”

Elevi ,cadredidactice

Medic

Ziua Mondială a Sportului

Elevi ,cadredidactice

Parinti

mai

Iunie

mai

Leaf – sa invatam despre padure
- activitati de educatie ecologica

1 iunie

Ziua copilului

Elevi ,cadredidactice

15iunie

Festivitatea de încheiere a
anuluişcola

Elevi ,cadredidactice

/

Primaria Biserica
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Clasa a VI-a B
Luna
Data
Martie
Aprilie
Mai

Iunie

8 .03. 2018

Titlul activitatii
8 martie – ziua mamei

13.02.2018
16.03.2018

Aprilie
Mai
Iunie

29 elevi

Activitati
« Scoala altfel »
9 .05 2018 « Eroi au fost , eroi sunt
inca »
100 de ani de Unire100 de ani de
Vale
Calug
areasc
a
05 06 2018 5 iunieZua Mondiala a mediului

Clasele VII A si VII-a B
Luna
Data
Titlul activitatii
Februarie
Martie

Participanti

22.05.2018
5.06.2018

Valentine's Day
O istorie a banilor
România
Scoala Altfel
Ziua păsărilor şi arborilor
Ziua Mediului

30 elevi
28 elevi
15 elevi

30 elevi

Martie
Aprilie
Mai

iunie

I.S.J. PH

elevi
în elevi

Parteneri /
colaboratori
prof. istorie

/

Elevi,
parinti,
cadre didactice
elevi
elevi

Dușmaii din umbră (alcoolul,
tutunul și drogurile)
8 martie
Felicitare pentru mama
18 aprilie
Descoperim România !
Excursie tematică
5 mai
Uniți, pentru un
zâmbet de copil !
Program artistic și activitate de
voluntariat
24 mai
Astăzi, elev de
gimnaziu, mâine
licean. Vizită la tărgul de oferte
educaționale.
7 iunie 2018 Rămas bun, școală
dragă !
21 februarie

/

C.D.I. Valea Calug
Parinti
Primarie,
Camin cultural,

Participanti

Clasele VIII-a A si VIII B
Luna
Data
Titlul activitatii
Februarie

Parteneri
/
colaboratori
C.D.I.
parinti

Participanti
Elevii
Elevii
Elevii
Elevii

Elevii

Parteneri /
colaboratori
CDI

/

Muzeul Național de
Istorie
Primăria
Casa de Cultură
Valea Călugărească
Reprezentanți ai
colegiilor și liceelor
din județul Prahova

Elevii clasei a Reprezentanți ai
VIII-a B
comunității locale,
părinți
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SCOALA GIMNAZIALA RACHIERI
Clasa a VI-a
Luna

Data

Titlul activitatii

Participanti

Februarie

23.02.2018

Sa-l cunoastem pe Caragiale

Elevii clasei a V a

Martie

06.03.2018

Ziua Mamei

Eleviiclasei a V a

Aprilie

17.04.2018

Dar din dar se face Rai

Elevii claselor V-VIII

Mai

09.05.2018

Ziua Europei

Elevii clasei a V a

Iunie

01.06.2018

Ziua Copilului

Elevii clasei a V a

Clasele a VI –a si aVIII-a
Luna
Data
Titlul activitatii
Dragobetele
23 februarie 2018
Februarie

Participanti
elevii

Martie

Ziua Mamei

8 martie 2018

elevii

Aprilie

Sarbatorile
Pascale: traditii si
obiceiuri
Concurs de
epigrame
,,George Ranetti”

11 aprilie 2018

Elevii, parintii

31 mai 2018

elevii

Ziua Copilului

1 iunie 2018

Mai

Iunie

elevii

SCOALA GIMNAZIALA NICOVANI
CLASA A VI-A SI A VII-A
Luna

Data

Titlul activitatii

Participanti

Februarie

Ne pregătim de
primăvară

Februarie 2018

Elevii clasei

Martie

8 Martie-Ziua
mamei

Martie 2018

Elevii clasei, parinti

Aprilie

Sărbători pascale

Aprilie 2018

Elevii clasei, parinti

Mai

Munca înnobilează Mai 2018
omul
Ziua muncii, 1 Mai

Elevii clasei

Iunie

1 Iunie Ziua
Copilului

Elevii clasei

Iunie 2018
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7. Promovarea imaginii scolii prin participare la competitii, olimpiade si alte concursuri
extracurriculare
9. Consolidarea parteneriatului şcoală-familie prin cunoaşterea mediului familial al elevilor în
vederea atenuării efectelor negative şi potentarii celor pozitive, creşterea gradului de responsabilizare
a parintilor în educarea copiilor si atragerea părinţilor pentru a-i implica in desfasurarea activitatilor
extraşcolare

Perfectionarea cadrelor didactice membre ale Comisiei Dirigintilor







In semestrul II al anului scolar 2017 – 2018 , profesorii diriginti ai claselor a Via au urmat la CCDPH
cursurile de pefectionare “Abilitare curriculara in vederea implementarii programelor scolare de
Consiliere si dezvoltare personala – clasa a V-a”
Participare director , prof. Mincu Viorica – responsabil cerc si prof. Vasile Mioara, consilier educativ la
Cercul Pedagogic pentru Educatie Permanenta nr.7 “ Valea Cricovului” cu tema Relaționare
armonioasă prin activități școlare șiextrașcolare” - lecție demonstrativă la clasa aV-a- 20.04. 2018 =
Liceul tehnologic Sangeru – învățămant gimnazial
Profesorii diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin înscrierea la grade
didactice şi cursuri de perfecţionare.- prof.Enache Daniela, prof. Manole Bianca, prof. Soare Roxana,
prof. Dinu Paula Andreea, prof. Bindila Roxana, prof. Dumitra Roxana,
Curs de abilitare curriculară pentru nivelul gimnazial, educaţie tehnologică şi aplicaţii practice.- prof.
Mateescu Cristina
Curs perfectionare “Management si leadership” – prof. Vasile Mioara

Parteneriate / Acorduri colaborare incheiate in anul scolar 2017/2018
1. Parteneriat educational – Primaria Valea Calugareasca –
2. Parteneriat cu Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova – Concurs judetean de matematica « Ion
Ionescu »
3. Parteneriate incheiate cu parohiile locale din Valea Calugareasca, Nicovani si Rachieri
4. Parteneriat incheiat cu Politia Comunei Valea Calugareasca
5. Parteneriat cu Fundatia « Mereu Aproape » Bucuresti - organizare activitati cu ocazia zilei de
1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei
6. Parteneriat incheiat cu Asociatia pentru Educatie , Sanatate si Familie
- reprezentant d-l Savu Izvoras
7. Parteneriat cu Asociatia RESPIRO -Bucuresti- proiecte pentru dezvoltarea sociala , adoptarea
unui stil de viata sanatos, cetatenie democratica
8. Parteneriat cu Scoala Gimnaziala « Ion Campineanu « Campina, Prahova - Concurs National
« Umbrela Verde »
9. Colaborare cu Centrul Carpato – Danubiano de Geoecologie Bucuresti in cadrul Proiectului
International « LeAF – Sa i nvatam despre padure », prof. Vasile Mioara, prof. Enache Daniela
10. Colaborare cu Organizatia « Salvati Copiii » in cadrul Programului National de Voluntariat «
Ora de net » - prof. Vasile Mioara
11. Parteneriat cu Fundatia « eLiberare » - Bucuresti – privind combaterea traficului de persoane
12. Parteneriat cu Asociatia « Tinerii Voluntari » Valea Calugareasca si Primaria Comunei Valea
Calugareasca in verederea organizarii activitatilor din luna iulie in programul « Scoala ta de vara »
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ANALIZA SWOT
Puncte tari
 Experienţa profesorilor diriginti în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;
 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative
 Majoritatea profesorilor diriginti s-a implicat in derularea activitatilor scolare si extrascolare.;
 Multitudinea si diversitatea activitatilor extrascolare in vederea afirmarii personalitatii scolii in
plan comunitar;
 Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi
extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii );
 Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi
perspectivele de dezvoltare ale societăţii;
 Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-profesori
etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ
 Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale claselor, suplimentate
de consultaţii individuale cu părinţii
 Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare ( activitati
interactive, excursii tematice) introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor.
Puncte slabe
 Lipsa unor modalități de recompensare a elevilor pentru participarea la activitățile extraşcolare;
 Dezinteresul unui numar mic de elevi si parinti fata de actul educational.
 Unii profesori – diriginti nu respecta termenele stabilite pentru raportari
Oportunităţi
 Existenţa programelor de formare pe teme educative a cadrelor didactice, propuse de MEN şi
locale, propuse de Universităţi şi CCD;
 Deschiderea activitatii educative spre implicare si responsabilizare in viata comunitatii
 Vizionarea unor spectacole de teatru si film care sa dezvolte interesul pentru cultura al elevilor
 Organizarea unor excursii la nivel de clasa şi la nivel de şcoală pentru largirea orizontului de
cunoastere geografica, istorica si culturala
 Disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate în
parteneriat, în interes reciproc
 Colaborarea cu Politia locala in inlaturarea cauzelor absenteismului / abandonului scolar
Amenintari
 Modificari la nivelul comisiei ca urmare a mobilitatii cadrelor didactice;
 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei
educative
 Scăderea motivaţiei învăţării pentru unii elevi;
 Oferta negativa a strazii si a mijloacelor mass-media reflectata in lipsa de interes fata de invatatura
si activitatile educative
 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a copiilor
şi la o redusă implicare în viaţa şcolii;
 Plecarea parintilor in strainatate
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