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LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1,  JUDEȚUL SUCEAVA 

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE  
AL COMISIEI METODICE A DIRIGINȚILOR 

 
AN ŞCOLAR 2019-2020 

 
I. STRUCTURA  
 

NR. 

CRT. 
NUME ȘI 

PRENUME 

DISCIPLINELE 

PREDATE 

ÎNCADRARE GRAD 

DIDACTIC 

VECHIME RESPONS

ABILITĂȚI 

DATE DE CONTACT 

1. MAMAISCHI 

MARIA 

-profesor limba franceză, dirig. 

Clasa a XII˗a B 

 

-limba franceză 

 
- II 16 ani responsabil 

comisie 

Tel.: 0764839422 

mariamamaischi@gmail.com 

2. GRĂMADĂ 

NICOLETA 

-profesor limba engleză , dirig. 

Clasa a X ˗a A 

-limba engleză 

 
- I 19 ani membru Tel : 0746201094 

deeanico2004@yahoo.com 

 

3. HUȚULEAC 

LAURENTIU 

-profesor educație fizică și 

sport, dirig. Clasa a X a B 

profesională 

˗educație fizică și sport - I 

 

16 ani -membru Tel : 0751510567 

grezzley@yahoo.com 

4. BURCĂ 

CARMEN 

˗ profesor turism , dirig. clasa a 

XI a A  

˗turism ( teorie, IP) ˗ I 20 ani membru 0723352146 

carmen   burcă15@yahoo.com 

 

5. ZANCU NISTOR ˗profesor mecanică, dirig, clasa 

a XI a B profesională 

˗mecanică ( teorie, IP) ˗ I 37 ani membru Tel :0726698118 

nistorzancu@yahoo.com 

 

6. NEGURĂ 

LEONTINA 

˗profesor geografie, dirig. clasa 

a XII a A 

˗geografie ˗ I 23 ani membru Tel: 0741085976 

negurăleontina@yahoo.com 

 

8. POPESCU ˗ profesor TIC, turism, dirig. ˗ TIC, turism ˗ I  membru Tel: 0748148161 
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ELENA clasa a IX a B Dual elenapopescu16@yahoo.com 

 

9. PETRAȘUC ANA 

MARIA 

˗ profesor chimie, fizică, dirig. 

clasa a IX a A 

˗ chimie, fizică ˗ I 21 ani membru Tel: 0742736213 

petrasucdana@yahoo.com 

 

10. CÎRLOANȚĂ 

DIANA 

˗ profesor, limba romana, dirig. 

clasa a X a Seral 

˗ limba și literatura romană ˗ I 13 ani membru Tel: 07462021062 

dianae raia@yahoo.com 

 

11. TÎRLĂ MIRELA ˗ profesor limba franceză, 

dirig. clasa a XI a Seral 

˗ limba franceză ˗ I 25 ani Consilier 

educativ  

Tel: 0742059456 

tirlamirela@yahoo.com 

 

12. MORARU 

ELENA 

˗ profesor matematică, dirig. 

clasa a XII a Seral 

˗ matematică ˗ I  membru nuti_moraru@yahoo.com 

 

13. ROMAGA 

MIRCEA 

˗ profesor istorie, dirig. clasa a 

XIII a Seral 

˗ istorie ˗ I 38 ani membru mariaromaga@gmail.com 

15. SNIJEC CELY ˗ profesor construcții, dirig. 

anul II Școala de maiștri 

˗ construcții ( teorie, IP ) ˗ I 31 ani membru cely snijec@yahoo.com 

 

16. GIOSAN 

LILIANA 

˗ profesor construcții, dirig. 

anul I Școala de maiștri 

˗ construcții ( teorie, IP ) ˗ I 31 ani membru  

 

 

II. CURRICULUM 
 

 S-a avut în vedere: 

  

 analiza activităţii Comisiei metodice în anul şcolar precedent; 

 întocmirea  Planului de activități pe anul școlar în curs și stabilirea responsabilităţilor membrilor comisiei; 

 întocmirea planificărilor anuale, semestriale  conform precizărilor; 

 planificarea activităților extrașcolare pentru fiecare clasă 

 planificarea activităților cu părinții pentru fiecare clasă 

 realizarea proiectelor didactice pentru orele de dirigenție 
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 realizarea portofoliului dirigintelui 

 organizarea de activităţi extrașcolare de către fiecare diriginte în Școala Altfel dar și pe tot parcursul anului 

 întocmirea rapoartelor de  activitate și prezentarea dovezilor pentru activitățile propuse și realizate 

 studierea şi aprofundarea  programelor şcolare la dirigenție în vigoare 

 ameliorarea demersului didactic, prin centrarea activităţii pe asocierea conţinuturilor şi a competenţelor: identificare, explicare, analiză, 

comentare, exprimarea unei opinii argumentate, construirea unei interpretări etc; 

 diversificarea formelor şi tipurilor de evaluare, în cadrul orelor de dirigenție ( proiect, PPT,  investigaţie, portofoliu, autoevaluare etc);  

 centrarea activităţii didactice pe îmbinarea echilibrată a receptării şi abordării temelor specifice adolescenței și problemelor ei 

 realizarea unor lecții atractive la orele de dirigenție prin folosirea metodelor moderne, a jocurilor și a workshop˗urilor 

 

III. COMUNICARE 
 

ASPECTE POZITIVE ASPECTE NEGATIVE 

Comunicarea între membrii comisiei și colaborarea cu profesorii de la clasă în 

vederea identificării celor mai eficiente strategii de predare-învăţare a fost utilă. 

În vederea comunicării interpersonale elevi –profesor, fiecare dintre noi a 

selectat modalităţi de comunicare adecvate diferitelor situaţii: colaborare, ajutor, 

control, recompensă, sancţiune.  

Munca în perechi, în grup restrâns sau lărgit, a dat rezultate deosebite, elevii 

dovedind că ştiu să respecte regulile grupului de învăţare. 

În multe din activităţile formativ-educative a fost implicată familia, avându-se 

în vedere opiniile membrilor acesteia: activități extracurriculare și extrașcolare, 

concursuri, serbări, acţiuni de ecologizare, proiect de voluntariat. 

Comunicarea între membrii comisiei depinde de 

faptul că mulți profesori au ore la mai multe școli, iar 

orarul nu permite întalnirea acestora în fiecare zi. 
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IV.FORMAREA PROFESIONALA 

 

1. Activități demonstrative în cadrul comisiei metodice:  
PROFESOR ACTIVITATEA CLASA DATA 

2. Creciunescu Tiberiu Lecție demonstrativă:  a IX-a C nov.2019 

3. Negură Leontina Lecție demonstrativă: Exploatarea copiilor prin muncă aXII-a A 28.02.2020 

 

 
 

VII. ANALIZA SWOT: 
 

Puncte tari: 
-cadre didactice calificate; 

-grad I- majoritatea profesorilor  

-prezenţa comunicării, a receptivităţii între membrii comisiei; 

-dorinţa de a cultiva interesul elevilor ; 

-colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiileadministraţiei publice locale; 

-gestionarea eficientă a resurselor alocate; 

-utilizarea mijloacelor moderne în predare-învățare-evaluare; 

-inițierea unor proiecte educaționale și implicarea în organizarea activităților extrașcolare și 

extracurriculare; 

-participarea la activitățile de cerc pedagogic și preocuparea pentru formarea continuă; 

-capacitatea de a lucra eficient în grup. 

-cadre didactice cu experienţă didactică, motivaţi şi entuziaşti;  

-buna colaborare cu conducerea şcolii;  

-comunicarea eficientă cu elevii; 

-buna colaborare între membrii catedrei şi elevi, între membrii catedrei şi membrii altor catedre şi 

comisii metodice din şcoală;  
- mediatizarea activităţilor şcolii pe site ˗ ul liceului. 

- varietatea strategiilor de lucru. 

Puncte slabe: 
-orarul care nu permite efectuarea unui număr mai 

mare de interasistențe; 

-scăderea interesului pentru învățătură din partea unor 

elevi;  

-lipsa resurselor financiare necesare derulării unor 

activități practice, mai atractive pentru elevi. 
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Oportunităţi:  
-redactarea revistei școlii de către membrii comisiei; 

-profesorii manifestă deschidere spre nou, creativitate;  

-însuşirea de către toţi profesorii a cunoştinţelor şi abilităţilor de lucru pe computer. 

Ameninţări: 
-volumul crescut de lucru pentru realizarea demersului 

pedagogic; 

-suprapunerea lucrărilor urgente, a volumului de 

activităţi. 

 

 

 

Măsuri de remediere: 
  

- utilizarea frecventă a mijloacelor audio-video în orele de dirigenție 

- asigurarea progresului şcolar individual prin stabilirea obiectivelor învăţării bazate pe cunoştinţele, experienţa, interesele şi abilităţile elevilor 

pentru a îmbunătăţi domeniile cu performanţă mai slabă şi pentru a demonstra progresul şcolar în timp;  

- creşterea cooperării cu familiile elevilor şi cu factorii sociali de la nivel local, implicaţi în educaţie; 

- menţinerea colaborării cu părinții, cu consilierul  educativ și cu psihologul școlar;  

- realizarea unor activităţi cu caracter inter şi transdisciplinar, care prin sfera de acţiune să stârnească interesul tuturor membrilor comisiei;  

- intensificarea schimburilor inter şi transdisciplinare cu membrii altor catedre/comisii metodice din şcoală şi din afara acesteia; 

- realizarea unui număr mai mare de acţiuni cu impact local, judeţean, naţional şi chiar internaţional;  

 

Întocmit, responsabil comisie metodică a diriginților, prof. Mamaischi Maria 
 

 

 

 

mailto:liceultehnologic1cm@yahoo.ro
http://www.liceultehnologicnr1.ro/

