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PLAN PENTRU PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII ȘI A OFERTEI 

EDUCAŢIONALE/ EFICIENTIZAREA OFERTEI EDUCAȚIONALE 

An Şcolar 2018/2019 

 

 
 OBIECTIVE GENERALE  
 

- Crearea şi promovarea unei imagini instituţionale pozitive în comunitate; 

- Personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional prin diversificarea şi flexibilizarea acesteia în funcţie 

de nevoile şi interesele partenerilor şi beneficiarilor procesului educaţional; 

- Colaborarea eficientă cu toţi reprezentanţii minorităţilor etnice; 

- Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea absenteismului, violenţei şcolare, susţinerea elevilor cu 

dezavantaj social şi conduite de risc, susţinerea elevilor în alte abilităţi; 

- Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice identificate în unitatea 

şcolară şi comunitatea locală;  

- Promovarea imaginii instituţiei şi factorilor ce îşi asumă responsabilităţile în procesele de descentralizare şi 

asigurare a calităţii educaţiei. 

 
Nr. 

Crt. 

Acţiuni/ măsuri Termen Responsabili Observaţii 

1. -Reactualizarea periodică a paginii WEB; 

-Asigurarea funcţionării site-ului; 

-Conştientizarea importanţei comunicării şi 

relaţionării cu publicul; 

-Reconsiderarea strategiei privind imaginea 

şcolii în rândul elevilor, părinţilor şi 

comunităţii 

Permanent  Director, 

Director adjunct, 

Coordonator pentru 

proiecte și programe 

educative, 

Informatician 

 

2. Organizarea şi participarea la acţiuni 

comune şi relevante pentru comunitate 

Stabilirea unor legături, participarea 

responsabilă a tuturor persoanelor implicate 

la problemele comune ale societăţii civile 

pentru realizarea proiectelor proprii-şcoală, 

instituţii publice locale şi judeţene. 

Permanent Director, 

Director adjunct, 

Coordonator pentru 

proiecte și programe 

educative, 

Reprezentanţi ai 

instituţiilor publice şi ai 

comunităţii civile. 

 

3. Asigurarea transparenţei necesare 

participării responsabile a tuturor membrilor 

în structuri parteneriale, conducerea locală, 

părinţii oamenii de afaceri în ceea ce 

priveşte adecvarea ofertei educaţionale a 

şcolii la specificul comunitar (întâlniri, 

şedinţe cu caracter informativ, lucrativ, de 

analiză, de consultare) 

Permanent Director, 

Director adjunct, 

Coordonator pentru 

proiecte și programe 

educative, 

Reprezentanţi ai 

instituţiilor publice şi ai 

comunităţii civile. 

 

4.  Promovarea imaginii instituţionale; Permanent  Director,  



 
Vizite ale cadrelor didactice la școlile 

gimnaziale din municipiu și județ pentru 

promovarea ofertei educaționale 

Director adjunct, 

Coordonator pentru 

proiecte și programe 

educative 

Să fie implicați și 

elevi proveniți din 

zonele respective. 

5. Participarea la Târgul educaţiei organizat de 

CJRAE şi IȘJ Arad 

Semestrul II Director, 

Director adjunct, 

Coordonator pentru 

proiecte și programe 

educative, 

Responsabilul ariei 

curriculare tehnologii 

 

6. Monitorizarea activităţii extraşcolare şi a 

concursurilor şcolare 

Permanent  Director, 

Director adjunct, 

Consilier de proiecte, 

Responsabili catedre/ 

comisii metodice, 

Comisia de curriculum 

 

7. Organizarea şi desfăşurarea simulărilor la 

disciplinele de bacalaureat 

Semestrul II Director, 

Director adjunct, 

Profesorii de 

specialitate 

 

8. Dezvoltarea relaţiei şcoală- părinţi ca factor 

determinant în realizarea obiectivelor 

comune, şedinţe, întîlniri periodice ale 

elevilor (CŞE, Comitetul de părinţi etc.) 

Permanent  Director, 

Director adjunct, 

Diriginți 

 

9. Iniţierea activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare diferenţiate care să răspundă 

socializării tinerilor (concursuri, reuniuni, 

întâlniri cu agenţii economici, personalităţi, 

absolvenți cu care ne mândrim etc.) 

Permanent  Comisia pentru 

organizarea şi 

desfăşurarea 

activităţilor şcolare şi 

extraşcolare  

 

10. Iniţierea de programe de formare a elevilor 

pentru realizarea unor proiecte în beneficiul 

comunităţii (participarea la acţiuni 

organizate în scop umanitar) 

Permanent  Director, 

Director adjunct, 

Comisia pentru 

organizarea şi 

desfăşurarea 

activităţilor şcolare şi 

extraşcolare  

 

11. Îmbunătăţirea planului de dezvoltare a 

unităţii şcolare pentru satisfacerea nevoilor 

proprii şi ale comunităţii locale 

Semestrul I Director, 

Director adjunct, 

Reprezentanţi ai 

administraţiei publice 

locale 

 

12. Armonizarea mesajelor şi 

moderarea/medierea/prevenirea disfuncţiilor 

în relaţiile dintre unitatea şcolară şi 

autorităţile locale 

Permanent  Director, 

Director adjunct, 

Reprezentanţi ai 

administraţiei publice 

locale 

 

13. Întreţinerea şi dezvoltarea patrimoniului 

şcolar pentru crearea unui ambient 

favorizant procesului de învăţământ 

Permanent  Director, 

Director adjunct, 

Reprezentanţi ai 

administraţiei publice 

locale 

 

14. Prezentarea activităţilor din şcoală în mass-

media  

Permanent  Director, 

Director adjunct, 

 

 

15. Publicaţiile cadrelor didactice şi ale elevilor 

(cărţi de specialitate, reviste, articole la 

simpozioane etc.) 

Permanent  Director, 

Director adjunct, 

Cadrele didactice, 

Elevii 

 



 
16. Consultarea agenților economici în 

alcătuirea planului de școlarizare 

Permanent Conducerea, 

Catedra tehnică 

Analizarea 

solicitărilor 

agenților 

economici pentru 

efectuarea 

stagiilor de 

pregătire practică 

17. Analiza inserției profesionale a elevilor pe 

piața muncii 

Semestrul I Conducerea, 

Coordonator pentru 

proiecte și programe 

educative, 

Diriginții 

 

18. Editarea și publicarea, atât în format letric, 

cât și electronic (postarea pe site-ul școlii) a 

revistei școlii “Treptele adolescenței” 

Semestrul II Colectivul de redacție  

19. Implementarea și diseminarea proiectelor 

finanțate prin programul Erasmus+ în 

vederea creșterii prestigiului colegiului la 

nivelul comunității, precum și 

internaționalizarea intituției noastre. 

Septembrie 

2018- august 

2019 

Echipele de gestiune 

ale proiectelor 

Cadrele didactice 

Elevii 

 

 
 

Director, 

     prof. Ghinga Olga- Iulia 

 


