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PLAN MANAGERIAL AL ACTIVITĂŢILOR
EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
AN ŞCOLAR 2022-2023

Nr.
crt.
1

Activităţi

Obiective
Măsuri organizatorice
pentru începerea
noului an şcolar

-

Repartizarea diriginţilor pe clase;

-

Stabilirea responsabilităţilor pe clasă;
➢ Stabilirea responsabilului clasei;

-

Responsabili

Termen

Indicatori de evaluare

Consiliul Profesoral
Consiliul de
Administraţie

01.09.2022
01.09.2022

Procesul-verbal al şedinţei
Consiliului profesoral şi al
Consiliului de administraţie

Diriginţii

05.09.2022

Procesul-verbal al fiecărei
clase

➢ Desemnarea reprezentantului clasei
în Consiliul Elevilor;

Diriginţii

05.09.2022

➢ Stabilirea componenţei Consiliului
Elevilor;

Coordonator pentru
programe şi proiecte

05 -09.09.2022

Planificarea şedinţelor cu părinţii pentru:
➢ Stabilirea Comitetului de părinţi pe
clasă / Comitetului de părinţi pe
şcoală;

Coordonator pentru
programe şi proiecte

12-16.09.2022

Tabel cu reprezentanţii
claselor în Consiliul elevilor

Graficul şedinţelor,
procesele-verbale ale
şedinţelor

1

-

2

Eficientizarea
activităţii educative a
cadrelor didactice în
plan şcolar şi
extraşcolar pentru
asigurarea calităţii
învăţământului în
unitatea şcolară

➢ Prelucrarea Regulamentului de
funcţionare a unităţilor din
învăţământul preuniversitar şi a
Regulamentului intern;
➢ Stabilirea structurii caietului
dirigintelui.
Stabilirea:
➢ Calendarului orientativ al temelor
la dirigenţie;
➢ Activităţilor extracurriculare;
➢ Activităţilor extraşcolare.

- Planificarea întâlnirilor lunare diriginţi –
părinţi;
- Graficul interasistenţelor la orele de
consiliere.
- Participarea diriginţilor debutanţi la
cursurile de formare în şcoală şi în afara
şcolii, precum şi informarea acestora cu
privire la oferta furnizorilor de cursuri de
formare;

-

Diseminarea informaţiilor dobândite în
urma participării la cursuri de formare;

-

Participarea diriginţilor la acţiuni cu tema:
➢ Prevenirea consumului de alcool şi
droguri;
➢ Problematica abuzului asupra
copilului;
➢ Prevenirea violenţei din mediul
şcolar si extraşcolar;

Diriginţii

12-16.09.2022

Procesele-verbale ale
şedinţelor

Diriginţii

05-09.09.2022

Caietul dirigintelui

Coordonator pentru
programe şi proiecte

Tematica orientativă a orelor
de dirigenţie
05-09.09.2022

Coordonator pentru
programe şi proiecte
Coordonator pentru
programe şi proiecte
Coordonator pentru
programe şi proiecte
Responsabilul
Comisiei pentru
mentorat didactic și
formare în cariera
didactică
Profesorii
participanţi la
cursurile de formare

05-16.09.2022

Diriginţii
Instituţii cu atribuţii
în educaţie

05-09.09.2022

Graficul activităţilor
extracurriculare și
extrașcolare
Graficul întâlnirilor diriginţipărinţi;
Fişele de asistenţă

Permanent

Adeverinţele de participare
la cursuri

Permanent

Procese verbale

Două activități /
an școlar

Graficul participării la
acţiunile organizate

2

3

Diversificarea
activităţilor
extracurriculare şi
extraşcolare pentru
atragerea elevilor întrun spaţiu educativ
organizat

-

Achiziţionarea de materiale informative
corespunzătoare derulării orelor de
dirigenţie;

Coordonator pentru
programe şi proiecte
Diriginţii

Permanent

Pliante, afişe, reviste, C.D.

-

Întocmirea unor programe de parteneriat cu
alţi factori educativi şi cu familia.

Director /
Coordonator pentru
programe şi proiecte

Ocazional

Contracte parteneriat

-

ÎMPREUNĂ, PENTRU SIGURANȚA
COPIILOR NOȘTRI -Parteneriat cu Sectia
6 Poliție, prin implicarea Comitetului
reprezentativ al părinților
Organizarea unor concursuri / activități
privind marile evenimente ale istoriei şi
culturii naţionale, conform graficului
activităţilor extracurriculare;

Coordonator pentru
programe şi proiecte
Comitetul de părinţi

Conform
graficului de
activităţi stabilit

Contract parteneriat

Coordonator pentru
programe şi proiecte

05.09.202223.06.2023

Regulament concurs

Prof. Roxana
Ciobanu

30.09.2022

Listele elevilor participanţi

-

- Noaptea cercetătorilor europeni 2022
(activități științifice ce combină educația cu
divertismentul – la Casa Oamenilor de Știință)
-

2 Octombrie – Ziua Internațională a
nonviolenței (crearea unor afișe conținând
imagini și texte cu mesajul nonviolenței)

Profesorii desemnaţi

3.10.2022

Procesele-verbale ale
întâlnirilor

-

16 Noiembrie - Ziua Internațională a
Toleranței: ÎNVĂȚĂM SĂ FIM
TOLERANȚI (dezbateri, discuții libere)

Profesorii desemnaţi

16.11.2022

Listele elevilor participanţi

-

1 Decembrie – Ziua Națională a
României, în imagini și culori (expoziție –
panouri tematice, desene)

Profesorii desemnaţi

28-29.12.2022

Tabele cu elevii participanţi

-

10 Decembrie - Ziua Mondială a
Drepturilor Omului: TU ÎȚI CUNOȘTI
DREPTURILE?
(prezentări referate, dezbateri, panouri
tematice)

Prof. Roxana
Ciobanu
Prof. Ana Ichim

08.12.2022

Listele elevilor participanţi

3

-

Crăciunul, nemuritorul dar… (expoziție,
moment de colinde, impodobirea bradului)

Prof. Elena Scarlat
Prof. Maria Mînzu

19-22.11.2022

Listele elevilor participanţi

-

Eminescu este patria limbii române
(concurs de creație literară, recitări și
sesiune de referate; expoziție - panouri
tematice, desene)

Prof. Gabriela
Machidon
Prof. Daniela Duță
Prof. Iuliana Savu

15.01.2023

Diplome

-

24 Ianuarie 1859 – Unirea lui Cuza. LA
MULȚI ANI, ROMÂNIA MEA! (expoziție
– panouri tematice, desene)

Prof. Elena Scarlat
Prof. Maria Mînzu

23-27.01.2023

Tabele cu elevii participanţi

-

Săptămâna nonviolenței – PLUS
ARMONIE, MINUS VIOLENȚĂ
✓ dezbatere și activități practice
constând în realizarea de afișe,
postere, pliante pornind de la tema
violenței;
✓ STOP BULLYING! (activitate
desfășurată de psihopedagogul
școlii)

Profesorii desemnați
Consilierul școlar

30.01-3.02.2023

Lucrările elevilor
participanţi

-

15 Februarie – Ziua Națională a
Lecturii: -CITITUL NE FACE MAI
BUNI (activități de lectură și de încurajare
a lecturii, ateliere de scriere creativă și
ilustrare de carte)

Prof. Rena
Dumitrache
Prof. Daniela Duță
Prof. Iuliana Savu

15.02.2023

Lucrările elevilor
participanţi

-

Dragobetele – SĂRBĂTOAREA
IUBIRII LA ROMÂNI - Expoziție de
lucrări cu motive naționale (desene,
încrustații, cusături)

Prof. Rodica
Diaconu
Prof. Silvia ionescu
Prof. Elena Scarlat
Prof. Maria Mînzu

24.02.2023

Lucrările elevilor
participanţi

4

-

PRIMĂVARĂ, bine ai venit! (expoziție
tematică)

Prof. Elena Scarlat
Prof. Maria Mînzu

1-8.03.2023

Lucrările elevilor
participanţi

-

Concursul de matematică DAN
BARBILIAN

Prof. Gabriela
Machidon

11.03.2023

Diplome

-

22 Martie - Ziua Mondială a Apei: APA
ÎNSEAMNĂ VIAȚA (sesiune de referate;
dezbateri; expoziție cu lucrările ale
elevilor)

Prof. Roxana
Ciobanu
Prof. Elena Scarlat

22.03.2023

Listele elevilor participanţi
Diplome

-

7 Aprilie – Ziua Mondială a Sănătății:
FII CONȘTIENT, NU DEPENDENT!
Prevenirea și combaterea consumului de
alcool, tutun și droguri (activități de
informare și dezbatere pe marginea acestui
subiect)

Prof. Roxana
Ciobanu

7.04.2023

Procesele-verbale ale
întâlnirilor

-

BUCURIA ZÂMBETULUI DE COPIL Ediția a II-a (Activitate culturaleducațională dedicată zilei de 1 Iunie)

Prof. Gabriela
Machidon

29.05.2023

Tabele cu elevii participanţi

-

MÂNDRU ROMÂNAȘ –Ziua
Internațională a Iei (expoziție tematică)

Prof. Elena Scarlat
Prof. Maria Mînzu

19-23.06

Diplome

-

Organizarea unor activităţii ce vor marca
sărbătorirea Zilei liceului, desfăşurate în
„SĂPTĂMÂNA BRÂNCUȘI”:
✓ Sesiune de referate;
✓ Expoziție de grafică, pictură și
sculptură;
✓ Excursie la ansamblul sculptural al
lui Constantin Brâncuși de la
Târgu Jiu

Profesorii din cadrul
ariei curriculare
Tehnologii

13-17.02. 2023
Lucrările elevilor
Listele elevilor participanţi
Procesele-verbale ale
întâlnirilor

5

✓ SIMPOZIONUL ”CONSTANTIN
BRÂNCUȘI – GLASUL
LEMNULUI ETERN”(prezentare
de lucrări științifice - profesori și
elevi; atelier de dezvoltare
personală părinți-elevi);
-

4

Proiecte şi programe
şcolare educative

Participarea elevilor la activităţile culturalsportive organizate de Primăria Sectorului 2.

Prof. Gabriela
Machidon

19.02.2023

Tabele cu elevii participanţi
Lucrările elevilor
Diplome

Coordonator pentru
proiecte și programe

05.09.202223.06.2023

Diplome
Tabele cu elevii participanţi

Prof. Gabriela
Machidon - director

oct. 2022-apr.
2023

Portofoliul proiectului

Prof. Gabriela
Machidon – director
Prof. Daniela Duță

ian.-iul.2023

Tematica proiectului
Diplome

- Proiectul educațional”DESCOPERIREA
ABILITĂȚILOR VOCAȚIONALE, PRIMUL PAS
CĂTRE SUCCES! (parteneriat cu Primăria
Sectorului 2 și Fundația pentru Educație și Vocație)

Prof. Gabriela
Machidon – director
Diriginții claselor a
X-a și a XI-a

05.09.202223.06.2023

Portofoliul proiectului

- Salonul literar – artistic
”ARTĂ PRIN EDUCAȚIE”

Prof. Gabriela
Machidon – director
Prof. Daniela Duță
Prof. Gabriela
Machidon – director

oct.2022iun.2023

Portofoliul programului

- Derularea Proiectului privind Învățământul
Secundar ROSE – ”Infinitul ne aparține”
-

-

Proiectul CUNOAȘTERE,
ÎNDEMANARE, EDUCAȚIE

EXPLORATORII UNIVERSULUI (club
de inventică și inovație)
-

Proiect de voluntariat ”VERSIUNEA
MEA MAI BUNĂ”

-

CHIMIA VERDE – CHIMIA DURABILĂ
, proiect derulat în parteneriat cu Colegiul
Tehnic „Alexe Marin” - Slatina, jud. Olt
(sesiune de referate și comunicări pentru
profesori; concurs național pentru elevi)

Diplome
oct.2022iun.2023

Lucrările elevilor
Diplome

Prof. Daniela
Mihalcea

martie 2023

Tabele cu elevii participanți

6

-

”ȘCOLI FĂRĂ BULLYING” - parteneriat
cu organizația ”Salvați copiii”

Prof. Rena
Dumitrache

5.09.202223.06.2023

Portofoliul proiectului

-

Proiect educational ”DISCRIMINARE ȘI
STEREOTIPII DE GEN”

Prof. Rena
Dumitrache

5.09.202223.06.2023

Portofoliul proiectului

Prof. Roxana
Ciobanu

27-31.03.2023

Listă elevi participanți

- Proiect SĂPTĂMÂNA ALTFEL 2022-2023
-vizite la muzee și la alte instituții de cultură din
București-

5

Orientarea şcolară şi
profesională

-

CINE SUNT?(parteneriat cu
Departamentul de Psihologie al Institutului
de Filozofie și Psihologie ”Constantin
Rădulescu-Motru”)

Prof. Gabriela
Machidon

11.09. –
30.09.2022

Listă elevi participanți

-

Proiect SĂPTĂMÂNA VERDE(derularea
activităților proiectate ce vizează
conștientizarea schimbărilor climatice și
importanța protejării mediului înconjurător)

Coordonator pentru
proiecte și programe

22-26.05.2023

Portofoliul proiectului

-

Derularea unor proiecte în colaborare cu
alte instituţii;

Coordonator pentru
programe și proiecte

-

Finalizarea învăţământului obligatoriu de
10 ani şi înscrierea în clasa a XI-a liceu;

-

Finalizarea ciclului superior al liceului şi
susţinerea examenelor de bacalaureat;

Diriginţii clasei a Xa (liceu)
Director
Dirigintii claselor
terminale
Dirigintii

-

Prezentarea Sistemului Naţional Universitar
şi Postliceal;

Diriginţii claselor a
XII-a

05.09.202202.06.2023

Oferta universităţilor

-

Vizite la facultăţi, cu ocazia ofertelor
educaţionale „Zilele porţilor deschise”;

Diriginţii claselor a
XII-a

martie-aprilie
2023

Pliante, afişe

conform
graficului
ordonatorilor de
proiecte
Conform
graficului
M.E.C
Conform
graficului

Contracte proiecte

Cerere de înscriere, listele
elevilor
Cerere de înscriere, listele
elevilor
Pliante, materiale publicitare

7

-

Întâlniri cu reprezentanţi ai universităţilor

Diriginţii claselor a
XII-a

conform
graficului

Liste elevi participanți

-

ZIUA NAȚIONALĂ A MESERIILOR –
ZIUA PORȚILOR DESCHISE:
✓ activități de prezentare și de
promovare a specializărilor
liceului;
✓ demonstrații practice, activități
specific;
✓ Cartea mea de vizită. Traseul
profesional (activitate de consiliere
și orientare profesională
desfășurată de psihopedagogul
școlii)

Prof. Elena Scarlat
Prof. Silvia Ionescu
Prof. Maria Mânzu
Prof. Rodica
Diaconu

9.03.2023

Lucrările elevilor
Liste elevi participanți

Prof. Silvia Ionescu
Prof. Elena Scarlat
Prof. Maria Mânzu
Prof. Rodica
Diaconu

Mai 2023

Lucrările elevilor
Liste elevi participanți

CASA MEA E CEA MAI FRUMOASĂ!
(concurs de proiecte de design și amenajări
interioare)
- Activităţi în Cercul „Mâini îndemânatice”

6

Concursuri sportive şi
şcolare

05.09.202223.06.2023

-

Expoziţie în cadrul „Săptămânii Brâncuşi”

Februarie 2023

-

Expoziţie de grafică, pictură şi sculptură în
cadrul altor evenimente organizate in școală
și în afara acesteia (Târgul ofertei
educaționale 2023)
Concursuri sportive
ONSS: - fotbal (băieți):
-tenis de masă(fete);
- cros (fete, băieți)

05.09.202223.06.2023

▪
-

Prof. de specialitate
Ioana Latu

Diplome
10-14.10.2022
27.01.2023
23-24.03.2023

Tabele cu elevii participanţi

8

- ”MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP
SĂNĂTOS” ( întreceri sportive, ștafete, jocuri,
alimentație sănătoasă)
▪

Concursuri şcolare:
Concursul pe meserii
Olimpiada disciplinelor tehnice

Olimpiada Lectura ca abilitate de viață
- alte competitii organizate de ISMB, IS2 şi
PMB;
7

Monitorizarea şi
evaluarea calităţii
educative desfăşurate
în şcoală şi în afara ei

Prof. Ioana Latu

27.03.2023

Diplome
Tabele cu elevii participanţi

Prof. R. Diaconu
Prof. S. Ionescu
Prof. M. Mânzu
Prof. E. Scarlat
Prof. Daniela Duță
Coordonator de
programe și proiecte

martie-aprilie
2023

Tabele cu elevii participanţi

ianuarie 2023

Tabele cu elevii participanţi

conform
graficului
acestor instituţii
Lunar

-

Realizarea asistenţelor și interasistențelor la
orele de dirigenţie şi la alte activităţi;

Coordonator pentru
programe şi proiecte

-

Realizarea unor chestionare aplicate
elevilor cu ajutorul reprezentanţilor
Consiliului elevilor pentru a evidenţia
priorităţile educative;
Verificarea caietelor diriginţilor;

Coordonator pentru
programe şi proiecte

Permanent

Tabele cu elevii participanţi
Fişe de asistenţă
Procese-verbale ale
întâlnirilor
Chestionare

Coordonator pentru
programe şi proiecte

O dată / modul

Caietele diriginţilor

Prezentarea raportului de activitate în
cadrul Consiliului de administraţie

Coordonator pentru
programe şi proiecte

Anual

Raportul de activitate

-

-

Director,
Prof. Gabriela Machidon

Coordonator pentru proiecte si programe,
Prof. Daniela Duță
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