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ATRIBUŢIILE MEMBRILOR
COMISIEI METODICE A DIRIGINŢILOR
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COJOCARU VICTORIŢA ( diriginte clasa a V-a B ): - responsabilul comisiei
metodice:
 facilitează comunicarea colegială în cadrul comisiei metodice;
 coordonează activitatea de evaluare;
 mediatizează în presa locală activităţile comisiei;
 iniţiază activităţi în echipă;
 facilitează schimbul de experienţă;
 elaborează documentele comisiei metodice;
 parcurge tematica de perfecţionare şi bibliografia aferentă propuse pentru anul şcolar în
curs;
 monitorizează activităţile extraşcolare, supervizează planificările calendaristice;
 diseminează informaţiile primite de la ISJ Suceava;
 participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
 realizează consilierea elevilor şi părinţilor din clasa a V-a B;













OLARIU RALUCA IOANA ( diriginte clasa a V-a A ) - membru:
participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
organizează şi realizează activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şcolare;
monitorizează elevii cu tendinţe de abandon şcolar;
centralizează lunar absenţele de clasele V-VIII ( tabele realizate de diriginţi );
realizează consilierea elevilor şi părinţilor din clasa a V-a A;
TRIFAN OANA ( diriginte clasa a VI-a ) - membru:
monitorizează activităţile comisiei;
realizează şi implementează proceduri de îmbunătăţire a calităţii;
diseminează, în cadrul comisiei, noutăţile în ceea ce priveşte evaluarea personalului
didactic;
elaborează şi interpretează chestionare;
coordonează activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor;























participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
realizează consilierea elevilor şi părinţilor din clasa a VI-a;
ALEXANDRIUC MARIA ( diriginte clasa a VII-a ) - membru:
participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
responsabil cu activităţile artistice – teatru şcoalar;
redactează procesele - verbale ale comisiei;
realizează şi monitorizează programele de pregătire pentru elevii performanţi, pentru
recuperare, pentru Evaluarea Naţională;
realizează consilierea elevilor şi părinţilor din clasa a VII-a;
GAVRILUŢĂ ELENA ( diriginte clasa a VIII-a A ) - membru:
participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
responsabil cu activităţile de ecologizare şi de protecţia a mediului;
elaborează informări, periodice şi la cererea conducerii şcolii, asupra activităţii
comisiei metodice, pe care le prezintă în Consiliul Profesoral, în şedinţele de lucru ale
CEAC;
centralizează, realizează parteneriate şi proiecte educaţionale;
realizează consilierea elevilor şi părinţilor din clasa a VIII-a A;
ROMANIUC CRISTINA CASANDRA ( diriginte clasa a VIII-a B ) - membru:
participă cu referate şi activităţi demonstrative la şedinţele de lucru ale comisiei metodice;
responsabil cu prevenirea traficului de persoane şi consumului de droguri şi etnobotanice;
asigură păstrarea şi îndosarierea proceselor - verbale de la şedinţele cu părinţii şi de la
orele de consiliere părinţi;
monitorizează abaterile disciplinare ale elevilor / cadrelor didactice;
realizează consilierea elevilor şi părinţilor din clasa a VIII-a B
.
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RESPONSABILITĂŢILE MEMBRILOR COMISIEI
METODICE A DIRIGINŢILOR
ÎN CADRUL UNITĂŢII ŞCOLARE
NUME ŞI PRENUME

RESPONSABILITĂŢI
ÎN CADRUL ŞCOLII

1.

COJOCARU
VICTORIŢA

- consilier educativ;
- Responsabilul comisiei metodice de istorie geografie;
- Responsabilul comisiei metodice a diriginţilor –
Şc. Udeşti;
- Membru CEAC; membru CA;
- Preşedinte al comisiei de: promovare a imaginii
şcolii; concursuri şi olimpiade şcolare;
- Membru în comisia: de prevenire şi combatere a
violenţei şcolare; de curriculum; de verificare a
documentelor şcolare; de redactare a schemelor
orare;
- Preşedinte al comisiei de perfecţionare şi formare
continuă;

2.

OLARIU RALUCA
IOANA

- Preşedinte al Comisiei de proiecte şi programe
europene;
- Responsabil Comisia de prevenire şi combatere a
violenţei şcolare;
- Responsabil cu prevenirea şi reducerea
absenteismului/abandonului şcolar la cl. V-VIII;
- Membru în comisiile de lucru: Promovarea
imaginii şcolii;

3.

TRIFAN OANA

NR.
CRT.

- Membru CEAC;
- Responsabil CŞE;

- Responsabil comisia metodică de limbi străine;
- Membru în comisiile de lucru: Promovarea
imaginii şcolii; Curriculum; Ritmicitatea notării şi
verificarea documentelor şcolare;

4.

ALEXANDRIUC
MARIA

- Responsabil comisia metodică de limbă şi
literatură română;
- Responsabil cu teatrul şcolar;
- Membru în comisii de lucru: Concursuri,
olimpiade şcoalre şi competiţii sportive; Curriculum;
- Membru CEAC

5.

GAVRILUŢĂ
ELENA

- Responsabil cu protecţia mediului şi acţiuni de
ecologizare;
- Membru în comisii de lucru:

6.

ROMANIUC
CRISTINA
CASANDRA

- Responsabil comisia metodică de ştiinţe;
- Responsabil cu prevenirea traficului şi consumului
de droguri şi etnobotanice;
- Membru în comisii de lucru: Concursuri,
olimpiade şcoalre şi competiţii sportive; Curriculum;
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