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PLAN MANAGERIAL
AL CONSILIERULUI EDUCATIV
AN ŞCOLAR 2016 – 2017
Din anul 1981, liceul devine Grup Şcolar Industrial „Mecanică Fină”, de la 1 septembrie 2012 îşi schimbă denumirea în Liceul Tehnologic
„Mecanică Fină”, iar de la 1 septembrie 2014 în Liceul Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”. Actualmente în şcoală funcţionează clase de liceu zi, seral –
rută directă şi progresivă, şcoala profesională, elevii provenind din mediul urban şi rural.
Şcolar şi extraşcolar au devenit părţi componente ale unui program unic pe care instituţia îl desfăşoară şi susţine prin toate mijloacele şi
resursele sale. Liceul Tehnologic devine o modalitate de a încuraja procesul educaţiei permanente ca şi un factor prin care să se menţină legătura cu
instituţii şi centre de cultură de nivel superior. De asemenea, reprezintă o modalitate de propagare a ideilor şi de susţinere a tinerilor de valoare.

 Obiective:
- diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare;
- reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar;
1

- implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii prin participarea în Consiliul Şcolar al Elevilor, în cadrul redacţiei revistei şcolii
„START! Avem de cucerit o lume”, diverse proiecte de parteneriat, realizarea site-ului şcolii etc.;
- responsabilizarea elevilor şi dinamizarea Consiliului Şcolar al Elevilor;
- organizarea cât mai plăcută şi instructivă a timpului liber al elevilor;
- conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale desfăşurate la nivel local, municipal şi naţional;
- întărirea statutului activităţii educaţionale ca spaţiu de dezvoltare personală.

 Funcţia de proiectare/organizare
Activităţi

Resurse
Consiliul de
administraţie

- repartizarea diriginţilor pe clase

- întocmirea planurilor anuale de activitate şi a planificărilor calendaristice
pentru orele de dirigenţie;

sept. 2016

Coordonatorul de
programe educative

Diriginţii

sept. 2016

Diriginţii

Colectivele de
elevi

30 sept.
2016

Instituţii cu atribuţii în
educaţie

- întocmirea programelor de parteneriat cu alţi factori educativi, cu familia;
- elaborarea programului de formare continuă a comisiei
consiliere/orientare şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare;

de

Termene
01 – 05 sept.
2016

Secretariatul
şcolii, diriginţii

- întocmirea/reactualizarea bazei de date privind situaţia disciplinară;
- elaborarea programului activităţilor şcolare şi extraşcolare;

Colaboratori

Permanent

Decizia comisiei

Diriginţii

30 sept.
2016

Resurse

Colaboratori

Termene

Diriginţii

Colectivele de
elevi

Săptămânal

 Funcţia de implementare
Activităţi
Desfăşurarea orelor de dirigenţie conform programei pentru dirigenţie şi având
în vedere principalele repere ale activităţii educative şi anume:
- managementul clasei ca grup;
- dezvoltarea personalităţii şi orientarea carierei;
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- educaţia pentru valori;
- educaţia pentru securitatea personală.
Parteneri de
educaţie
Diriginţii
Organizaţii
locale

Conform
planificării

Diriginţii, membrii
catedrelor de
geografie şi istorie

Consiliul Şcolar
al Elevilor

Conform
calendarului

Derularea activităţilor tradiţionale ale şcolii: simpozionul pe teme ecologice,
teatru cu echipa de teatru a şcolii, festivitatea de absolvire a elevilor de clasa a
XII-a curs zi - rută directă, a XIII-a curs seral - rută directă şi curs zi - rută
progresivă, proiectul ecologic „Primăvara şcolilor” organizat de Primăria
sectorului 2

Consilierul educativ
Diriginţii

Alte şcoli
Consiliul Şcolar
al Elevilor

Conform
graficului

Responsabilizarea elevilor din cadrul Consiliului Şcolar al Elevilor şi la nivelul
claselor pentru a dezvolta iniţiative şi a-şi asuma sarcini;

Consilierul educativ

Conducerea
Diriginţii

permanent

Diriginţii, membrii
catedrelor

Consiliul Şcolar
al Elevilor
Şefii comisiilor
metodice

Conform
calendarului

Resurse

Colaboratori

Operaţionalizarea activităţilor din calendarul propriu şi a celor de parteneriat;

Consilierul educativ

Acţiuni de prevenire a consumului de substanţe dăunătoare sănătăţii (tutun,
alcool, droguri), a delicvenţelor juvenile şi a traficului de persoane;

Consilierul educativ

Cinstirea marilor evenimente ale istoriei şi culturii naţionale

Organizarea la nivelul şcolii a etapelor locale a concursurilor pe discipline,
sportive şi artistice, a olimpiadelor

Conform
planificării

 Funcţia de control/evaluare
Activităţi
Realizarea unui număr de 20 asistenţe la orele de dirigenţie şi alte activităţi

Consilierul educativ

Realizarea unor investigaţii în rândul elevilor pentru a evidenţia priorităţile
educative;

Consilierul educativ

Consiliul Şcolar
al Elevilor

Termene
Conform
graficului
Periodic
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Analiza stadiului îndeplinirii programelor de activităţi ale diriginţilor şi
comisiei de consiliere şi orientare

Consilierul educativ

Conducerea
şcolii

Semestrial

Pentru elaborarea planului managerial şi a programului de acţiuni pentru anul şcolar 2016-2017, s-a realizat analiza S.W.O.T. a unităţii
şcolare.

1. Puncte tari
 Cadre didactice calificate, motivate pentru formare continuă;
 Toate cadrele didactice au cunoştinţe de operare P.C.;
 Comunicare şi colaborare bună între ariile curriculare, între profesorii tineri şi cei mai în vârstă: utilizarea tehnicilor moderne – experienţa
dobândită;
 Stimularea participării la activităţi extraşcolare în vederea îmbunătăţirii cunoştinţelor (concursuri diverse, manifestări cultural-artistice
etc.);
 Elevi fără probleme majore de disciplină;
 Existenţa unei bogate baze de informaţii în legătură cu activităţile propuse şi realizate;
 Colaborare bună cu Poliţia Comunitară, Primăria sectorului 2, Poliţia română – serviciul Prevenire şi combatere a criminalităţii, ISMB,
diverse organizaţii;
 Disponibilitatea echipei de a întocmi contracte de parteneriat cu alte instituţii în domeniul de specialitate (edituri, alte instituţii de
învăţământ, proiecte şcolare internaţionale etc.)

2. Puncte slabe
 O implicare din ce în ce mai slabă a unora dintre cadrele didactice în activităţile extraşcolare, din cauza lipsei oricărui tip de recompensă,
a lipsei de continuitate a activităţii cadrelor didactice suplinitoare;
 Timpul redus aflat la dispoziţia consilierului educativ, nefiind degrevat de ore;
 Disponibilitatea redusă a elevilor de a participa la activităţi ce presupun implicare şi efort constant din partea lor, în absenţa existenţei
unor modalităţi concrete de recompensare;
 Dificultăţi în atragerea sponsorilor;
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 Lipsa unor spaţii dedicate acţiunilor culturale în şcoală (repetiţii pentru formaţia de teatru, sală de festivităţi) şi uneori şi a celor sportive
(activităţile şcolii se desfăşoară împreună cu cele ale liceului „Mihail Sadoveanu”);
 Mediul de provenienţă al unor elevi este unul cu mentalităţi şi atitudini indiferente la procesul educaţional, elevii neprimind niciun ajutor
din partea părinţilor;
 Manuale vechi şi insuficiente numeric (comisia metodică Matematică-Fizică-Chimie-Biologie);
 Neutilizarea suportului electronic în modelarea unor structuri şi a unor experimente virtuale;
 Slaba dotare a atelierelor de instruire practică şi a laboratoarelor;
 Lipsa interesului elevilor pentru şcoală, nivelul foarte scăzut de cunoştinţe al elevilor din gimnaziu;
 Lipsa lecţiilor demonstrative, a lecţiilor în AeL, a unor materiale didactice la catedrele de Geografie-Istorie.
3. Oportunităţi
 Existenţa unei game variate şi permanente de solicitări şi oferte de activităţi extraşcolare ce vin din atât exteriorul şcolii cât şi de la cadrele
didactice ale unităţii;
 Publicarea încercărilor literare ale elevilor în revista şcolii „START! Avem de cucerit o lume”, redactarea articolelor, postarea
materialelor pe site-ul şcolii şi la avizierul şcolii;
 Implicarea în diverse activităţi extraşcolare constituie bune oportunităţi de orientare şcolară şi profesională, o cunoaştere mai bună a
abilităţilor, competenţelor elevilor, descoperirea şi încurajarea talentelor;
 Schimburi bilaterale cu unităţi şcolare din Bucureşti şi din ţară;
 Numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea
coeziunii grupului, o comunicare mai bună;
 Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare organizate de CCD, ONG, Universităţi;
 Diversitatea de proiecte existente în care pot fi implicaţi elevii;
 Calificările oferite (liceu: tehnician proiectant CAD, tehnician mecatronist; şcoala profesională: mecanic auto).
4. Ameninţări
 Populaţia şcolară în continuă scădere;
 Elevii şcolii provin în majoritate dintr-un mediu defavorizat şi acultural;
 Nivelul foarte scăzut de cunoştinţe a elevilor ce vin din gimnaziu (un procent foarte mare au mediile la tezele unice sub 5);
 Situaţia economică familială a multor elevi determină abandonul şcolar;
 Dezinteresul elevilor faţă de tot ce reprezintă şcoala în general;
 Programele şcolare foarte încărcate, programul şcolar prea lung duc la o scădere a interesului elevilor şi pentru activităţile extraşcolare;
 Elevii locuiesc în apropierea şcolii în proporţie de numai 30%; cei mai mulţi elevi pierd 2-3 ore cu drumul spre / de la şcoală, fapt care îi
oboseşte şi le răpeşte din timpul de învăţat. Tot din această cauză este greu să antrenăm la acţiuni elevii care stau departe de şcoală;
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 Numărul crescând de activităţi extraşcolare poate diminua efortul pregătirii constante a elevilor pentru orele de curs şi poate creşte
reticenţa cadrelor didactice către aceste tipuri de activităţi;
 Influenţa negativă asupra elevilor a unor mijloace mass media;
 Lipsa colaborării şcoală-părinţi (sunt familii dezinteresate de situaţia şcolară a copilului şi din cauze economice);
 Scăderea prestigiului cadrelor didactice;
 Orele nesfârşite petrecute în faţa calculatorului duc la dezinteresul elevilor în faţa lecturii;
 Mediul social nu încurajează adevăratele valori; intelectualii nu au prestigiu în societatea actuală şi prin aceasta, elevii nu sunt stimulaţi să
înveţe.

SEMESTRUL I
ARIA

ACTIVITATEA

MODALITĂŢI DE REALIZARE

RĂSPUND

PERIOADA
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1. Repartizarea diriginţilor pe clase

Propunerea diriginţilor
formele de învăţământ

la

toate Consiliul
de
Administraţie

2. Lectorate cu părinţii la nivel de Participarea la şedinţele cu părinţii şi
şcoală şi la nivelul fiecărei clase. iniţierea unor dezbateri.
Prelucrarea Regulamentului de
ordine
interioară,
discutarea
cazurilor de violenţă în mediul
şcolar – măsuri de prevenire şi
combatere

Curriculum

Directorii
Consilierul
educativ
Diriginţii
Profesorii

01-05.09.2016

Lunar

3. Întocmirea graficului elevilor şi Planificarea, pe baza orarului, a Consilierul
profesorilor de serviciu pe şcoală
serviciului pe şcoală pentru profesori educativ, prof.
şi stabilirea ordinii claselor de elevi Crina Bogdan
care efectuează serviciul pe şcoală

10 – 12.09.
2016

4. Elaborarea Planului de activităţi Consultarea Consiliului Şcolar al Consilierul
educative şcolare şi extraşcolare
Elevilor şi a diriginţilor
educativ,
Consiliul Şcolar
al Elevilor
Instituţia
„Avocatul
elevului”

12 30.09.2016

5. Organizarea Consiliului Şcolar al Discutarea activităţilor desfăşurate Consilierul
Elevilor
în anul şcolar 2015-2016, alegerea educativ, C.Ş.E.,
noului Consiliu Şcolar al Elevilor, consilier şcolar
prezentarea Regulamentului

18.09 –
16.10.2016

6. Alegerea Reprezentantului elevilor Prelucrarea Metodologiei pentru Consilierul
pe şcoală
alegerea noului reprezentant al educativ,
elevilor, alegerea acestuia
Avocatul elevului

04 24.10.2016

7. Organizarea instituţiei «Avocatul Discutarea activităţilor desfăşurate Consilierul
elevului»
în anul şcolar 2015-2016, alegerea educativ, C.Ş.E.,
noilor
membri,
prezentarea consilier şcolar

26.09 –
15.10.2016
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Regulamentului
8. Organizarea
Consiliului Întrunirea Consiliului reprezentativ
reprezentativ al părinţilor pe şcoală
al părinţilor pentru discutarea
activităţilor desfăşurate în anul
şcolar 2015-2016, a problemelor
şcolii pentru anul şcolar 2016-2017

Directorul
Consilierul
educativ
Prof. Maria
Uceanu responsabila
Comisiei
diriginţilor

10 - 28.10.
2016

9. Participarea la şedinţele consilierilor Propunerea de proiecte comune la Consilier educativ
educativi şi la întrunirile cu nivelul liceelor tehnologice
Consiliul Şcolar
metodiştii educativi
al Elevilor
Managementul
educaţiei
formale şi
nonformale

permanent

10. Întocmirea proiectărilor anuale şi Prezentarea noilor reglementări Director
12-30.09.2016
semestriale a activităţii de consiliere privind activitatea dirigintelui
Consilier educativ
şi
orientare,
a
activităţilor
extracurriculare conform noilor
reglementări
11. Teme în cadrul comisiei:
 Educaţie sanitară în familie şi în
şcoală
 Prevenirea coonsumului de alcool,
tutun şi droguri
 Educaţie
pentru
dezvoltarea
personală
 Educaţie inter şi multi-culturală
 Educaţie pentru pace
 Educaţie
pentru
drepturile
copilului
 Prevenirea abandonului şcolar
 Prevenirea traficului de persoane
 Prevenirea violenţei şi abuzului

Dezbateri, susţinerea unor referate,
realizarea unei mape documentative
privind prevenirea consumului de
alcool şi droguri, realizarea de
postere

Directorul
Consilierul
educativ
Prof. Maria
Uceanu responsabila
Comisiei
diriginţilor

Dezbateri, susţinerea unor referate,
realizarea unei mape documentative
privind prevenirea consumului de
alcool şi droguri, realizarea de
postere în cadrul proiectului

Instituţia
„Avocatul
elevului”,
Grigore
Alexandru

oct. 2016 – ian.
2017

psih.

8

Managementul
educaţiei
formale şi
nonformale

asupra copilului
 Reducerea
agresivităţii
în
adolescenţă
 Promovarea egalităţii de şanse
(non-discriminare,
grupuri
dezavantajate)
 Educaţie
pentru
dezvoltarea
comunitară
 Educaţie ecologică
 Prevenirea abuzării copiilor
 Educaţie sanitară în familie şi în
şcoală
 Prevenirea coonsumului de alcool,
tutun şi droguri
 Cum putem face clasa si şcoala
mai frumoase?
 Educație antreprenorială
 Educaţie estetică

„Drogurile – o viaţă pierdută”
Acţiuni de înfrumuseţare a şcolii
Acţiune de ecologizare a parcului
din preajma şcolii, participarea la
diverse concursuri de educaţie
ecologică (”Guerilla verde”)
Dezbatere pe teme de artă
Popularizarea concursurilor prin
intermediul
diriginţilor
şi
al
Consiliului Şcolar al Elevilor.
Mobilizarea elevilor
Referate, recitări, eseuri, planşe,
panouri, concurs literar

12. Participarea
elevilor
la
concursurile tematice lansate prin
ISMB,
alte
concursuri:
MathExperience, Cangurul lingvist,
Primăvara
şcolilor,
ecologice,
participarea
la
simpozioane,
concursuri de desene, concursuri
sportive ”Suntem generaţia în
mişcare”, literare –
concurs
”Bucuria versului” etc.

Crearea unei mape documentative
cuprinzând materialele utilizate în
proiect,
excursii
de
proiect,
conceperea unui album cu fotografii
cuprinzând momente importante
surprinse în timpul activităţilor.
Dezbateri pornind de la texte din
publicaţii autentice în limbile
franceză şi engleză

Responsabilii pe
discipline
Diriginţii

13. Implicarea în organizarea şi Urmărirea stadiilor de parcurgere,
desfăşurarea activităţilor din cadrul optimizarea demersului didactic,
proiectelor care se derulează în finalitatea acestora
şcoală: Programul naţional de
educaţie de mediu “Patrula de
reciclare”, iniţiat de Asociaţia

Diriginţii
Consilierul
educativ
Consilierul
psihopedagogic
Consiliul Şcolar

Prof.
Petrescu
Ruxandra
Prof.
Alexandru
Prof.
Diplaşu

Ilie

Elena

permanent

Consilierul
educativ
Consiliul Şcolar
al elevilor

oct. 2016 – ian.
2017
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Română pentru Reciclare RoRec,
desfăşurat cu sprijinul ISMB,
„Meseria,
brăţară
de
aur”,
„Absenteismul şi abandonul şcolar”,
proiect educativ „Fericirea se naște
din sănătate”; ”Suntem generația în
mișcare”
14. Manifestări de interculturalitate

Managementul
resurselor
umane

al Elevilor
Instituţia
„Avocatul
elevului”
Catedra tehnică,
limbi moderne
Activităţi
şi
concursuri Consilier
Familiarizarea elevilor cu tradiţii şi educativ,
sărbători specifice Crăciunului
Catedrele de
limba română şi
limbi moderne

oct. 2016 –
febr. 2017

15. Monitorizarea tuturor acţiunilor Întâlniri periodice cu membrii Directorul
cuprinse în graficul activităţilor Consiliului Şcolar al Elevilor, Consilierul
extraşcolare
instituţiei ”Avocatul elevului”
educativ, şcolar

Permanent

16. Realizarea de investigaţii în
rândul elevilor pentru a evidenţia
priorităţile educative, impactul
activităţilor
educative
asupra
acestora

Consilierul şcolar
Consiliul Şcolar
al Elevilor
Instituţia
„Avocatul
elevului”
Poliţia
Comunitară
Poliţia română –
serviciul de
prevenire şi
combatere a
criminalităţii
ONG-uri

Cu ocazia
acestor
evenimente

spectacole, Concursuri organizate cu ocazia Cadrele didactice
unor evenimente istorice sau literare: Consilierul
educativ
 Ziua naţională a României

cu ocazia
acestor
evenimente

17. Zile
festive,
divertisment

Activităţi şi concursuri: colaborare
cu Poliţia română - serviciul de
prevenire a criminalităţii, parteneriat
cu Colegiul Tehnic “Ion Mincu” din
Slatina, Şcoala profesională specială
nr. 3, în cadrul SNAC
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 Sărbătoarea de Crăciun
 Concurs tematic din viaţa şi
activitatea lui Mihai Eminescu
 Ziua armatei române
 Sărbătoarea Haloween
Concursuri sportive de atletism,
baschet şi fotbal, la nivel de şcoală,
sector sau municipiu

Dezvoltare şi
relaţii
comunitare

18. Sprijinirea
şi
încurajarea Sărbătorile de Crăciun
participării elevilor la serbări
şcolare, concursuri sportive

Consilierul şcolar
Consiliul Şcolar
al Elevilor
prof.
Gibaru
Victoria, Mircea
Alin,
Crăciun
Alina,
Negoiţă
Silvia

Prof.
Petcu
Gabriel, Crăciun
Alina

19. Implicarea elevilor şi cadrelor Redactarea articolelor de către elevi Bibliotecar
didactice în redactarea Revistei şi actualizarea site-ului şcolii Crăciun Alina,
şcolii şi popularizarea acesteia
Instituţia
http://www.liceulbratianu.ro
„Avocatul
elevului”, prof.
Motroc Gabriela
20.

Vizite, excursii

21. Derularea unor activităţi de
prevenire a absenteismului şcolar, a
delincvenţei juvenile, precum şi a
consumului de alcool şi tutun.

Excursii organizate la nivel de clase
Vizite la diverse obiective culturale:
Muzeul Satului, Muzeul Ţăranului
Român, Casa Memoriala "Tudor
Arghezi",
Muzeul
Literaturii
Române, Muzeul Naţional de Artă a
Romaniei, Muzeul Grigore Antipa

Prof.
Cristodor
Raluca,
Gibaru
Victoria, diriginții
claselor de zi,
Consiliul Şcolar
al Elevilor

Întocmirea de situaţii în vederea
confruntării lor cu organele de
poliţie, în colaborare cu Poliţia
locală sector 2, Asociaţia pentru
protecţia consumatorului

Consilierul
educativ
Responsabilii cu
parteneriatele
Comisia de

cu ocazia
acestor
evenimente

permanent

în funcţie de
oferte

conform
graficelor
stabilite în
proiect
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prevenire şi
combatere a
violenţei
22. Activităţi şi simulări cu scopul
prevenirii
incendiilor,
cazul
cutremurelor şi a altor calamităţi
naturale

Dezvoltare şi
relaţii
comunitare

23. Medierea conflictelor
abaterilor disciplinare grave

şi

Simulare organizată în scopul
prevenirii
incendiilor,
comportamentul în caz de cutremur
şi alte calamităţi naturale

Prof. Barosan
Marin, Doina
Gheoda
Diriginţii
Consilierul
educativ

a Aplicarea sancţiunilor cuprinse în Consilier şcolar
R.O.I.
Comisia de
prevenire şi
combatere a
violenţei şcolare
Instituţia
„Avocatul
elevului”

o dată/semestru
cursuri de zi şi
cursuri serale

permanent

24. Eficientizarea
activităţii Realizarea de teste, vizite la Târguri
cabinetului de consiliere privind de oferte de muncă, dezbateri
cariera

Consilierul
educativ
Diriginţii
Consilierul şcolar

permanent

25. Evaluarea activităţii diriginţilor Urmărirea şi controlul planificărilor
şi asistarea diriginţilor debutanţi
activităţii diriginţilor

Directorul
Consilierul
educativ
Prof. Maria
Uceanu

permanent

26. Participarea
la
şedinţele Asistenţă la orele de dirigenţie
Consiliului de Adiministraţie

Directorul
Consilierul
educativ
Prof. Maria

permanent
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Uceanu

Dezvoltare şi
relaţii
comunitare

27. Coordonarea
activităţii
de Întocmirea de situaţii cu elevii cu
acordare a ajutoarelor ocazionale
situaţie materială deosebită pentru
obţinerea de burse sociale

Directorul
Prof. Uceanu
Maria, Secretar
Petcu Esmeralda

o dată /
semestru sau
de câte ori este
nevoie

28. Implicarea şcolii în parteneriate
şcolare, cu comunitatea locală, cu
agenţi
economici
şi
cu
Administraţia locală în vederea
realizării unor proiecte

Participarea în cadrul proiectelor
demarate în şcoală şi a proiectelor
încheiate:
cu
Universitatea
Politehnica Bucureşti - lecţii-vizită
„Orientare
profesională
pentru
alegerea carierei”, proiectul de
parteneriat judeţean cu Colegiul
Tehnic Ion Mincu “Schimbarea
începe cu noi”, cu Colegiul Tehnic
„Alexe Marin” din Slatina, cu agenţi
economici la care elevii şcolii vor
efectua instruirea practică

Directorul
Consilierul
educativ
Diriginții

permanent

29. Mediatizarea
în
presă
a Invitarea mass-mediei cu ocazia
activităţilor
desfăşurate, unor manifestări deosebite cu scopul
îmbunătăţirea imaginii şcolii prin promovării şcolii, apariţii pe site-uri
ambientizarea personalizată
educaţionale

Directorii
Consilierul
educativ,
Comisia de
marketing

permanent

Dezbătut în Consiliul Profesoral din data de 17.11.2016
Validat în şedinţa Consiliului de Administraţie din 17.11.2016
Director,
Prof. – ing. Florica Millea

Consilier educativ,
Prof. - ing. Olguţa Spornic
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