ŞcoalaGimnazialăFilipeşti

Raport
Privind activitatea Comisiei metodice a diriginţilor
In anul şcolar 2015-2016

În anul şcolar 2015-2016, activitatea Comisiei metodice a profesorilor
diriginţi din Şcoala Gimnazială Filipeşti s-a desfăşurat conform graficului
de activităţi stabilit la începutul anului şcolar.
Obiectivele propuse la începutul anului au fost: asigurarea calităţii
actului educaţional, organizarea de activităţi extraşcolare care să implice cât
mai mulţi elevi, participarea la programe de perfecţionare individuale sau
colective, participarea activă în cadrul comisiei, realizarea legăturii dintre
şcoală şi familie – prin şedinţele cu părinţii dar şi prin orele săptămânale de
de consiliere.
Activitatea Comisiei a constat în susţinerea de lecţii demonstrative şi
referate : la clasa a V-a F, prof. Patrașcu Elena Delia a susținut activitatea
demonstrativă – Trebuie să ne certăm?!?, iar prof. Grigoraș Oana a
prezentat referatul în concordanță cu tema, insistându-se în discuții asupra
conflictelor dintre elevi și modalitățile de a-i îndemna să evite conflictul și
să rezolve totul prin discuții.
Din motive întemeiate, nu s-au ținut mai multe activități
demonstrative, însă la fiecare întâlnire, cadrele didactice au discutat despre
problemele apărute la clasă, au împărtăşit din experienţa proprie pentru o
mai bună înţelegere şi comunicare cu elevul şi familia acestuia, dar s-a
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discutat şi despre diferitele metode pentru realizarea unor ore de consiliere şi
orientare cât mai plăcute şi utile elevilor.

Puncte tari:
- Întâlnirile au fost centrate pe strategii de îmbunătăţire a calităţii
activităţilor didactice, constituindu-se într-un real şi util schimb de
experienţă

Puncte slabe:
- Activitatea cu părinţii nu este foarte eficientă, având în vedere că la
şedinţele cu părinţii participă din ce în ce mai puţini părinţi, şi nu acei
părinţi ai căror copii au diverse probleme,
- La orele de consiliere cu părinţii, aceştia vin rar şi în număr mic (1-2
părinţi/şedinţă).
Întocmit, responsabil de Comisie metodică,
prof. Elena Delia Patraşcu
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