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Program de măsuri al comisiei Consiliere și orientare
pe semestrul I an şcolar 2016/2017
Obiective:
1. Îmbunătăţirea competenţelor de proiectare şi susţinere a demersului didactic specific orei de consiliere şi orientare şcolară .
2. Îmbunătăţirea stării disciplinare a elevilor la nivelul şcolii.
3. Creşterea responsabilităţii profesorilor diriginţi în relaţionarea cu familia elevului.

Tipul activităţii
1.Management

Măsuri

Termen

1. Stabilirea atribuțiilor membrilor comisiei pe nivele de școlarizare

Responsabili

1 octombrie
2016
2. Realizarea documentelor de planificare având ca scop optimizarea procesului de 15 noiembrie
consiliere a elevilor și părinților
2016

Director adj.
Responsabil c.
Responsabil
comisie

3. Actualizarea bazei de date cuprinzând documentația specifică muncii dirigintelui
(planificări, proiecte) în format electronic care să susțină demersurile de proiectare
corectă a membrilor comisiei

1 noiembrie
2016

Responsabil
comisie

1 noiembrie
2016

Director
adjunct
Responsabil
comisie

4. Reactualizarea planului managerial al comisiei metodice a ariei curriculare
Consiliere și orientare școlară și a planului operațional aferent anului școlar în curs
5. Susţinerea lunară a dezbaterilor tematice privitoare la problemele legate de
obiectivele asumate
6.

Lunar

Responsabilizarea membrilor comisiei în realizarea sarcinilor specifice muncii de Permanent
diriginte

7. Planificarea consilierii elevilor, consilierii părinților și a activităților extrașcolare
în acord cu nevoile de formare a tinerilor și nevoile de consiliere ale părinților.

1 octombrie
2016

Director adj.
Responsabil
de comisie
Profesorii
diriginți
1

2. Activitatea de
consiliere a
elevilor și
părinților

1. Sustinerea activităților de consiliere a elevilor

Cf.
planificărilor

Prof. diriginți

2. Susținerea activităților de consiliere a părinților conform planificărilor întocmite
3. Organizarea activităților extrașcolare planificate
4. Utilizarea bazei de date existente și a altor surse de informare în proiectarea și
desfășurarea activităților de consiliere
5. Dezbaterea în cadrul comisiei a regulamentelor și legislației în vigoare

3.Îmbunătățirea
stării
disciplinare
a elevilor

6. Implicarea claselor de elevi în proiecte de voluntariat orientate spre comunitatea
locală

Permanent

Noiembrie
2016
Semestrial

Director,
Dir. adjunct
Profesorii
diriginți
Profesorii
diriginți

7. Valorificarea conţinuturilor ştiinţifice-pedagogice ale unităţilor de didactice de
conţinut în calendarul activităţilor educative;

Permanent

8. Prelucrarea regulamentului de funcționare a liceelor și a ROI în cadrul orelor de
dirigenție și a întrunirilor cu părinții, semnarea contractelor educaționale

Septembrie –
octombrie

9. Aplicarea consecventă a sancțiunilor adecvate situațiilor de indisciplină constatate
la nivelul colectivelor de elevi de către profesorii diriginți.

Permanent

10. Dezbaterea în cadrul întâlnirilor cu părinții, individual sau la nivelul colectivelor
de părinți ale claselor a stării disciplinare constatate.

Lunar

Profesorii
diriginți
Profesorii
diriginți
Profesorii
diriginți

11. Analiza frecvenței și disciplinei elevilor în cadrul întâlnirilor comisiei

2

4.Dezvoltarea
relației
cu
familia elevului

1. Comisia diriginţilor vor redefini relaţia cu asociaţia de părinţi, în sensul sporirii
implicării părinților în viața colectivelor de elevi

Permanent

2. Identificarea celor mai eficiente modalități de comunicare cu familiile elevilor

Permanent

3. Organizarea în cadrul colectivelor claselor a unor activități extrașcolare cu
participarea părinților

Semestrial

4. Invitarea părinților la activitățile școlii

Lunar

5. Delegarea părinților pentru reprezentarea școlii în cadrul unor întruniri la nivelul
comunității locale

Ocazional

6. Organizarea unor întâlniri tematice cu părinții

Decembrie

Director adjunct,
Prof. Luminița Lăzărescu

Responsabil
comisie
Profesorii
diriginți
Profesorii
diriginți
Consiliul de
administrație
Conducerea
școlii
Profesorii
diriginți clasa
a IX-a

Responsabil comisie,
prof. Mitrofan Nicoleta
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