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PLAN MANAGERIAL
PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
An şcolar 2018-2019
ARIA

Curriculum

ACTIVITATEA
1. Realizarea analizei şi a
diagnozei activităţii
desfăşurate în anul
şcolar 2017-2018.
2. Elaborarea planului
managerial pentru anul
şcolar 2018-2019

3. Planificarea orelor de
dirigenţie conform
O.M.Ed.C.I nr. 5132
4. Întocmirea planurilor
anuale de activităţi conform

MODALITĂŢI DE
REALIZARE
Raport de analiză aupra
activităţii din anul precedent.

RESPONSABILI

PERIOADA

Consilierul educativ

Septembrie-Octombrie

Elaborarea noului plan
managerial.

Consilierul educativ

Octombrie

Diriginții

Consilier educativ,
responsabil comisia metodică
a diriginţilor

Septembrie-Octombrie

Consilier educativ şi Consiliul

programei școlare
„CONSILIERE ȘI
ORIENTARE”, vizarea
acestora şi centralizarea lor

de Administraţie.
Diriginții
Septembrie-Octombrie

5. Elaborarea Programului de
activităţi educative şcolare şi
extraşcolare. Propunerea spre
aprobarea Consiliului de
Administraţie.

Intervenţie în Consiliul
profesoral

6. Elaborarea unui proiect de
monitorizare a diriginţilor,
oferirea de suporturi
informaţionale, interasistențe

Responsabilul comisiei
diriginților.
Activităţi de Consiliere şi
Orientare şcolară
demonstrative

7. Lectorate cu părinţii la
nivelul fiecărei clase şi la
nivelul şcolii.

Participarea la şedinţele cu
părinţii şi iniţierea unor
dezbateri.

8. Participarea la şedinţele
consilierilor educativi la nivel
de ISJ şi la întrunirile cu
metodistul educativ.

Propuneri de proiecte sau
particparea la unele
parteneriate.

Consilier educativ,
responsabil comisia metodică
a diriginţilor
Caracter permanent.

9. Întocmirea programelor de
Instituţii cu atribuţii în
parteneriat cu familia şi cu alţi educaţie.
factori educativi (Poliţia de
proximitate, Jandarmerie,
Pompieri, Palatul copiilor,
Muzeul judeţean, Centrul
Antidrog, Biblioteca
judeţeană, Centrul Judeţean de
Asistenţă Psihopedagogică

Consilier educativ, cadre
didactice, conducerea
instituţiei

Direcţiunea şcolii, consilier
educativ, consilier şcolar,
diferiţi parteneri.

Consilier educativ,
conducerea unităţii

Consilier educativ, consilierul
şcolii și cabinetul medical al
școlii, CPECA Satu Mare.

Caracter permanent.
Semestrial, cel puţin un
lectorat cu părinţii al clasei şi
unul la nivelul şcolii

Caracter permanent

.
Caracter permanent

CJAPP, etc.)

Managementul educaţiei
formale şi non-formale

1. Participarea elevilor la
concursuri tematice
organizate de ISJ.

Popularizarea concursurilor
prin intermediul diriginţilor.
Mobilizarea elevilor.

Consilier educativ şi diriginţi

Caracter permanent.

2. Implicarea şi organizarea în
desfăşurarea activităţilor din
cadrul proiectelor organizate
de şcoală.

Mobilizarea elevilor şi a
cadrelor didactice

Consilier educativ şi diriginţii.

Caracter permanent.

-Reciclare deşeuri
-Ecologizare
-Protejarea resurselor – sesiuni
de informare şi educare
privind necesitatea
utilizăriiraţionale a resurselor
Planetei
-Reciclare selectivă

Consilier educativ, cadre
didactice, invitaţi externi
silier educativ şi profesorii de
istorie.

Proiecte privind:
➢ Protecţia mediului

➢

Sănătate şi sport

➢ Creativitate şi tradiţii

-Competiţii sportive între
clase
- Stil de viaţă activ . lecţii de
gimnastică, fitness, arte
marţiale – cu un invitat extern
- Sport şi nutriţie: sesiuni
educativ-informative
- Expoziţii interne pe diverse
teme
- Creaţii literare – sesiuni de
recitare a unor poezii, creaţii
ale elevilor
- Teatru
- Tradiţii: Sărbătorirea Zilei
Naţionale a României,

Catedra de limbi străine şi
consilier educativ.

Decembrie.

Caracter permanent.

Catedra de limbi stăine şi
limba română, socio-umane
Caracter permanent.
Catedra de educaţie fizică şi
sport.
Caracter permanent.
Diriginţii, directorii şi
consilierul educativ.

Sărbători de Iarnă şi tradiţii
specifice diferitelor zone
(Serbare de Crăciun, Ziua
Naţională a României)

➢

Ştiinţă şi cunoaştere

Caracter permanent.

Consilier educativ şi
psihopedagog, conducerea
- Proiecte inovative – creaţii
unităţii, cadre didactice şi
tehnice – Cercul de electronică diriginţi.
- Civilizaţi în trafic: Proiectul
„Zero la Mie”
- Prim ajutor – Colaborare cu
Crucea Roşie pentru activităţi
demonstrative
- Orientare şcolară şi
profesională – Workschop,
Târgul Educaţiei
Directorii, diriginţii şi
- Vizite informative la diverse consilierul educativ.
societăţi
Catedra Tehnice
- Vizite culturale: Teatru,
muzee, Filarmonică, Sinagogă
- Societatea cunoaşterii –
Colaborare cu IPJ
concurs de informatică
aplicată pentru liceele
Colaborare cu Crucea Roşie
tehnologice
Încheierea unor Parteneriate
cu diferite instituţii de ajutor
social şi desfăşurarea unor
activităţi comune
Voluntariat SNAC
Voluntariat Crucea Roşie
Organizarea unor expoziţii
tematice, vizite.
„Săptămâna fructelor şi
legumelor donate”
„Săptămâna inimilor darnice”

Cadre didactice, diriginţi,
consilier educativ şi
psihopedagog

Conform calendarului de
organizare.
Ocazional

În funcţie de acordul de
parteneriat

3. Voluntariat
Coordonatori voluntariat

Dezvoltare şi relaţii
comunitare

1. Activităţi şi simulări pentru
prevenirea incendiilor.
2. Implicarea elevilor în
organizarea şi desfăşurarea
Zilelor Colegiului şi Zilelor
Porţilor Deschise.
3. Mediatizarea în presă a
activităţilor desfăşurate de
şcoală.

Managemetul resurselor
umane

1. Organizarea alegerilor
pentru desemnarea elevului
reprezentativ în Consiliul de
Administraţie al şcolii
2. Organizarea alegerilor
pentru funcţiile de Preşedinte,
Vicepreşedinte, Secretar şi
membrii ai Consiliului Şcolar
al Elevilor

Simulare organizată împotriva
incendiilor.

Responsabil PSI.

O dată pe semestru.

Sesiuni de comunicări,
concursuri literare şi artistice,
concursuri sportive, scenete
tematice, premierea elevilor
olimpici.

Catedrele de limbi moderne,
limba română, sport , directori
şi consilier educativ.
Directorii şi consilierul
educativ.

Invitarea presei cu ocazia
desfăşurării activităţilor
desfăşurate în şcoală şi
promovarea imaginii şcolii.

Conducerea unităţii,
responsabiul cu promovarea
imaginii şcolii, consilier
educativ

În conformitate cu
Metodologia de organizare şi
desfăşurare a alegerilor din
cadrul consiliului elevilor şi a
Ordinului 5231- Procedura
privind alegerea
reprezentantului elevilor în
CA al unităţilor de învăţământ
preuniversitar din România

Consilier educativ,
conducerea unităţii, CE

Conform calendarului

Consilier educativ

Conform calendarului

Octombrie şi Mai.

Caracter permanent.

3. Îndrumare metodică pentru
profersorii diriginţi

Activităţi demonstrative de
consiliere şi orientare

Consilier psihopedagog

Cel puţin o activitate pe
semestru

4. Medierea şi rezolvarea
conflictelor

Aplicarea ROI şi a Planului de
combatere a violenţei în
mediul şcolar

Consilier educativ,
psihopedagog şi comisia de
disciplină

La nevoie

Coordonator/Consilier de proiecte şi programe educative
Moș Carmen

