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PLANUL OPERAȚIONAL AL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE 

2014 - 2015 

 

 

I. OBIECTIVE 

1. Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe legate de 

traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică etc. 

2. Atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi culturalizare. 

3. Motivarea pentru iniţiativă a Consiliului Elevilor nou constituit, proiectarea de activităţi extracurriculare cu specific cultural. 

4. Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea 

şi oferirea de consiliere elevilor. 

5. Atragere  parteneriatelor şi a schimburilor de experienţă cu şcoli din alte localităţi. 

 

II. FUNCŢIA DE PROIECTARE/ORGANIZARE 

NR. 

CRT 

ACTIVITĂŢI RESURSE COLABORATORI TERMEN 

1. Constituirea Comisiei diriginţilor şi desemnarea Consiliul de administraţie Membri CA SEPTEMBRIE 
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responsabililor Direcţiunea 

2. Întocmirea/reactualizarea bazei de date privind situaţia 

disciplinară, absenteismul, delicvenţa 

Dirigintii Secretariatul şcolii SEPTEMBRIE 

3. Elaborarea Planului managerial al activităţilor educative 

şi extraşcolare 

Consilierul educativ  OCTOMBRIE 

4. Întocmirea planurilor anuale de activităţi şi a 

planificărilor calendaristice 

Diriginţii Alte scoli, ONG-uri SEPTEMBRIE 

5. Întocmirea programelor de parteneriat cu alţi factori, cu 

familia 

Instituţii cu atribuţii în 

educaţie 

 Permanent 

6. Organizarea Consiliului de  elevi  Consilier educativ Direcţiunea 

prof.coordonatori 

OCTOMBRIE 

7. Elaborarea unui proiect de monitorizare a diriginţilor, 

oferirea de suporturi informaţionale, interasistenţe, 

realizarea unui grafic de derulare a unor ore 

demonstrative 

responsabiliii comisiilor 

metodice ale dirigintilor 

Diriginţi 

consilier educativ 

OCTOMBRIE 

8. Completări ale Regulamentului de ordine interioară Profesorii Direcţiunea SEPTEMBRIE-

OCTOMBRIE 

9. Constituirea Comitetelor de părinţi pe şcoală 

 

Diriginţii Părinţii OCTOMBRIE 

10 Intocmirea programului de activități pentru saptamana 

„Scoala altfel” 

C.P, C.A, Consilierul 

educativ, Directorii 

Alte scoli, institutii, 

ONG-uri 

Decembrie 
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III. FUNCŢIA DE IMPLEMENTARE 

NR. 

CRT 

ACTIVITĂŢI RESURSE COLABORATORI TERMEN 

1. Desfăşurarea orelor de dirigenţie conform Ghidului 

Metodologic „Repere ale activităţii educative”si conform 

programei scolare „CONSILIERE SI ORIENTARE” si 

conform O.M.Ed.C.I   nr. 5132 

Diriginţii Directiunea Săptămânal 

2. Operaţionalizarea activităţilor din calendarul propriu şi a 

celor de parteneriat 

Consilierul educativ Parteneri în educaţie Permanent 

3. Acţiuni de însuşire şi respectare a normelor de igienă, 

factori de risc 

Diriginţii Medicul de familie 

Asistenti comunitari,  

Semestrial 

4. Acţiuni de prevenire a consumului de droguri, a 

delicvenţei juvenile, a traficului de persoane 

Consilierul educativ Specialiştii în domeniu Semestrial 

5. Oferirea de consiliere educativă şi psihologică pentru 

elevii cu devieri comportamentale sau a celor cu 

probleme sociale ori materiale 

Dirigenţii 

Consilierul educativ 

Direcţiunea 

Consiliul elevilor 

Permanent 

6. Cunoaşterea şi respectarea normelor de circulaţie Consilierul educativ 

invatatori 

diriginti 

responsabilul rutier din scoli 

Poliţia locală Semestrial 

7. Acţiuni de prevenire a poluării mediului, reciclarea 

hârtiei 

Consilierul educativ 

invatatori 

diriginti 

Consiliul elevilor Permanent 
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8. Acţiuni de prevenire a incendiilor Consilierul educativ 

responsabil PSI din scoli 

Specialişti în domeniu Semestrial 

9. Cinstirea marilor evenimente culturale şi a manifestărilor 

la nivel naţional, european şi internaţional (25 octombire, 

1 decembrie, 15 ianuarie, 24 ianuarie, 9 mai,etc ) 

Consilierul educativ 

Prof.coordonatori 

Consiliul elevilor 

prof. coordonatori 

Conform 

calendarului 

 

 

10. Manifestări culturale în şcoală: Miss Boboc, Ziua 

liceului, Spectacol ETC, Realizarea revistelor Organica 

si Criterion, Concursul de prezentari PP” Cantemirian 

Info Contest”, Concursurile „D. Cantemir la matematica, 

lb romana si lb engleza” 

Consilierul educativ 

prof.coordonatori 

Consiliul elevilor 

şi diriginţi 

Conform 

calendarului 

 

11. Organizarea etapei pe şcoală a concursurilor artistice şi 

sportive 

Consilierul educativ Comisiile metodice pe 

specialitati 

Conform 

calendarului 

12 Responsabilizarea elevilor din cadrul Consilului elevilor 

şi la nivelul claselor pentru a dezvolta iniţiative şi a-şi 

asuma sarcini 

Consilierul educativ Diriginţii 

Direcţiunea 

Permanent 

13. Organizarea etapei pe şcoală a olimpiadelor  Comisiile metodice pe 

specialitati 

Conform 

calendarului 

14. Organizarea excursiilor şcolare 

 

Consilierul educativ Cadrelel didactice Semestrial 

15 Oferirea de consiliere legată de tehnicile de învăţare şi de 

managementul informaţiilor, pentru evitarea eşecului 

şcolar 

Cadrele didactice Comisiile metodice pe 

specialitati 

Periodic 

16 Planificarea lectoratelor cu parintii ,cu teme de interes Consilier educativ Directiunea Semestrial 
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general pentru parinti Prof. coordonatori 

 

IV. FUNCŢIA DE CONTROL/EVALUARE 

NR. 

CRT 

ACTIVITĂŢI RESURSE COLABORATORI TERMEN 

1.  Realizarea unui număr de asistenţe la orele de dirigenţie responsabilul comisiei 

metodice 

diriginti 

prof.coordonatori 

Periodic 

2.  Realizarea unor investigaţii nemijlocite în rândul elevilor 

pentru a evidenţia priorităţile educative 

Consilierul educativ Direcţiunea Periodic 

3.  Analiza stadiului îndeplinirii programelor de activităţi ale 

comisiei diriginţilor,  

Consilierul educativ Direcţiunea Semestrial 

4.  Evaluarea impactului activităţilor educative asupra stării 

disciplinare a elevilor 

Consilierul educativ Direcţiunea Semestrial 

5.  Rezolvarea eficientă a eventualelor conflicte apărute în 

şcoală 

Cosilierul educativ Direcţiunea Cand este cazul 

 

 

Director,            Consilier educativ, 

prof. Gabriela-Felicia Filip          prof. Aliana Ifrim 

                                                                       


