


ÎNVĂŢĂTOARE: 

 Niţă Anişoara 

 Gînsac Florentina 

 

 Hopic Ana 

 Gheorghiu Luminiţa 
 







 Coordonarea activităţilor clasei de 

elevi se realizează de către un diriginte, 

numit de directorul unităţii de 

învăţământ, dintre cadrele didactice de 

predare şi de instruire practică 

(profesori, maiştri-instructori, învăţători, 

educatoare), ce predau la clasa/grupa 

respectivă, respectând principiul 

continuităţii  la clasă. 
 



 Funcţia de diriginte devine obligatorie 

pentru personalul didactic investit de 

director cu această responsabilitate. 

 Activităţile specifice funcţiei de 

diriginte sunt prevăzute într-o anexă la 

fisa postului cadrului didactic de 

predare şi de instruire practică investit 

cu această responsabilitate. 

 Pentru activităţile educative, 

dirigintele se află în subordinea directă 

a directorului sau a directorului adjunct 

care răspunde de activitatea educativă 

şcolară şi extraşcolară din unitatea de 

învăţământ. 



 Activităţile desfăşurate în cadrul orei de 

dirigenţie/Consiliere şi Orientare cuprind 

teme stabilite de către diriginte:   

  pe baza programelor şcolare pentru aria 

curriculară „Consiliere şi orientare” în 

vigoare şi în concordanţă cu specificul 

vârstei şi cu interesele/solicitările elevilor; 

  teme privind educaţia civică, cultural-

artistică, igienico-sanitară, educaţia rutieră, 

protecţia civilă, ed. antiseismică, etc., în 

conformitate cu prevederile actelor 

normative şi ale strategiilor naţionale, 

precum şi în baza parteneriatelor stabilite de 

M.E.C.T.S.; 
 





























•lista de  teme şi celelalte 

documente pentru dirigenţie; 

•graficul şi tematica lectoratelor cu 

părinţii;  

•graficul pentru întâlnirile nonformale 

cu părinţii;   

•programul activităţilor educative 

extraşcolare la nivelul fiecărei 

clasei. 



•o oră pe săptămâna pentru 

dirigenţie;  

•o oră pe săptămâna pentru 

întâlnirea cu părinţii (întâlnire 

nonformală/consiliere individuală şi 

şedinţa cu părinţii /lectorat); 

•minimum o oră pe lună pentru 

activitatea  educativă extraşcolară 

planificată. 





Nr. 

crt. 

TEMA Exemple de 

activităţi de învăţare 

Perioada 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

Cunoaştere

a de sine: 

Cine sunt 

 eu ? 

Familia mea 

Învăţ să fiu 

responsabil 

Ce 

înseamnă 

să fiu şcolar 

-dialoguri, ex. de 

prezentare;jocuri de 

autocunoaştere 

-convorbiri pe baza 

unor ilustraţii; 

desene, 

fotografii;prezentarea 

membrilor familiei; 

-stabilirea 

responsabilităţilor 

1-5 X 

 

 

8-12 X 

15-19 X 

 

 

22-26 X 



Nr. 

crt. 

TEMA Activităţi de 

învăţare 

Perioada 

5. 

 

6. 

 

7. 

8. 

Nu ne jucăm 

cu focul ! 

În lumea 

poveştilor 

Copii şi 

meserii 

Să învăţăm să 

circulăm 

-exersare părăsirea 

clădirii 

-convorbiri pe baza 

unor imagini, 

filmuleţe;audiţii 

-realizarea unor 

desene;prezentare

a unor personaje 

îndrăgite; 

-vizită la biblioteca 

comunală; 

  

2 XI 

12-16 XI 

 

19-23 XI 

 

26-30 XI 



Nr. 

crt. 

TEMA Activităţi de 

învăţare 

Perioada 

9. 

 

 

 

10. 

11. 

Unicitatea 

persoanei: De 

ce sunt oamenii 

diferiţi ? 

Legenda lui 

Moş Nicolae 

Obiceiuri de 

iarnă la români 

-ex. de 

identificare a 

asemnănărilor/

deosebirilor; 

-convorbiri, 

desene, 

colinde, 

fotografii. 

3-7 XII 

 

 

 

10-14 XII 

17-21 XII 









Nr. 

crt 

Unitatea de 

învăţare 

Ob 

ref 

Conţinuturi Nr. 

ore 

Săpt. 

1. AUTO-

CUNOAŞERE 

ŞI 

DEZVOLTARE 

PERSONALĂ 

1.1 

1.2 

 Cine eşti tu ? 

 Cine sunt eu ? 

 Unde te  

doare ? 

 Între bucurie şi 

tristeţe; 

 Expresivitatea 

lumii înconjură-

toare; 

 Sentimente de 

viaţă personală 

 

6 

 

I-VI 

19.09 – 

24.10. 

2012 



2. COMUNICA-

RE ŞI 

RELAŢIONA-

RE INTER-

PERSONALĂ 

2.1 

2.2 

 Cum putem 

comunica ? 

 Un 

comportament 

de bun 

ascultător 

 Un bun 

povestitor; 

 Conflicate 

 ca-n poveşti. 

 

7 

 

VII-XIII 

31.10 – 

19.12.2

012 



3. MANAGE-

MENTUL 

INFORMA-

ŢIILOR ŞI 

AL 

ÎNVĂŢĂRII 

3.1  Mergem la 

şcoală ! De ce ? 

 Ştim să ne 

informăm; 

 Colectivul de 

redacţie; 

 Să găsim soluţii 

utile; 

 Cum se scurge 

o zi din viaţa  

mea ? 

 Timpul e preţios. 

 

7 

 

XIV-XX 

16.01-

27.02 

2013 



Activitatea cu părinţii cuprinde: 

consiliere nonformală (3 

săptămâni) şi lectorat (o 

săptămână)/lună. 
 





Nr. 

crt 

TEMA OBIECTIVE DATA 

1. Organizare 

managerială 

-organizarea colectivului; 

-cum poate sprijini 

familia desfăşurarea 

procesului instructiv; 

 

X 

2. Regulile de 

circulaţie 

protejează 

viaţa copilului 

nostru 

-să cunoască şi să 

respecte regulile de 

circulaţie de acasă la 

şcoală şi retur; 

 

XI 

3. Crăciunul în 

inimile noastre 

-implicarea părinţilor în 

cunoaşterea şi 

respectarea obiceiurilor 

şi tradiţiilor româneşti; 

 

XII 

Tematica lectoratelor: 



4. Situaţia la 

învăţătură 

Organizarea 

timpului liber al 

elevului 

-implicarea privind 

programele TV; 

-formarea morală şi 

spirituală a copiilor; 

 

 

I 

5. A.B.C. –ul 

comportării 

civilizate 

-sarcinile părinţilor în 

comportamentul civilizat 

şi respectuos al copiilor; 

 

II 

6. Comunicarea – 

factor esenţial în 

relaţia părinte-copil 

-dificultăţi şi remedii în 

comunicare; 

-cunoaşterea 

posibilităţilor copilului şi 

cultivarea încrederii în 

sine; 

 

 

III  



7.  Cum procedă să avem 

un copil sănătos ? 

-particularităţi ale 

alimentaţiei 

copilului; 

IV 

8. Comportamentul 

agresiv: cauze, forme 

de manifestare şi 

modalităţi de combatere 

-conflicte familiale şi 

stările afective la 

copii;să cunoască 

modalităţile de 

combatere a 

comportamentelor 

agresive; 

 

 

V 

9. Serbările şcolare, prilej 

de bucurie 

Rezultatele muncii 

noastre 

-imiplicarea lor în 

activităţi distractive 

-concluzii privind 

parteneriatul părinţi-

şcoală  

 

VI 









Timpul liber – marea resursă a vieţii

Comportarea civilizată în familie şi în 

afara ei

Natura înconjurătoare – sursa de energie 

vie

Cum procedă să avem un copil sănătos 

?

Părinţii, prieteni sau autoritate de 

necontestat

Serbările şcolare, prilej de bucurie 

Rezultatele muncii noastre-





Nr. 

Crt. 

TEMA Data  

1.  Alegerea comitetului de părinţi; 

 Probleme organizatorice; 
28.09. 

2012 

2.  Regulamentul de ordine interioară; 

 Modul de comportare al copiilor în 

vederea evitării producerii de 

accidente; 

12.10. 

2012 

3.  Certurile şi manifestările violente 

dintre  

părinţi în prezenţa copiilor – dezbatere; 

02.11. 

2012 

4.  Organizarea timpului liber; 

 Prevenirea accidentelor în perioada 

sărbătorilor de iarnă; 

23.11. 

2012 

5.  Situaţia la învăţătură pe semestrul I; 

 Măsuri recuperatorii. 
21.12. 

2012 



6.  Regimul de muncă şi de odihnă al 

şcolarului  

08.02. 

2013 

7.  Importanţa activităţilor extracurriculare în 

formarea unui profil individual valoros 

01.03. 

2013 

8.  „Elevul meu, copilul d-voastră, cetăţeanul 

de mâine” 

29.03. 

2013 

9.  Lectura suplimentară, izvor de îmbogăţire 

a vocabularului. 

10.05. 

2013 

10.  Parteneriatul părinte-învăţător: -părinţii şi 

învăţătorul au nevoie de apreciere, de 

respect, să lucreze împreună, să se 

sprijine reciproc pentru a da ce-i mai bun 

copiilor; şi unora şi celorlalţi trebuie să li 

se recunoască eforturile. 

24.05. 

2013 








































