COLEGIUL TEHNIC MECANIC GRIVIŢA
●Avizat în Consiliul de Administraţie din
●Aprobat în Consiliul profesoral din
Director: prof. Ing. Burdusel Daniela

PLANUL MANAGERIAL
al consilierului educativ
Anul şcolar 2016-2017
I.

OBIECTIVE

- 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, tinuta, violenţă verbală şi fizică, etc.
- atragerea Comisiei diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi culturalizare.
- motivarea pentru iniţiativă a Consiliului Elevilor, organizarea activă a redacţiei revistei şcolii, proiectarea de activităţi
extracurriculare cu specific cultural.
- elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării abandonului şcolar, precum şi
pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental.
- angajarea in derularea unor proiecte educative a unor organizatii non-guvernamentale prin realizarea de parteneriate.

II.
Nr.
Crt.
1

ACŢIUNI PRELIMINARE DE PROIECTARE ŞI ORGANIZARE
ACTIVITĂŢI

Resurse umane
şi instituţionale

Colaboratori

Termen

Constituirea Comisiei diriginţilor şi desemnarea
responsabililor pe nivel de studiu

Consiliul de
administraţie

Membri CA
Conducerea Şcolii

septembrie

Întocmirea planificării semestriale şi anuale în
conformitate cu reglementările ariei curriculare
„Consiliere şi orientare”;

Diriginţii

Conducerea Şcolii

30 septembrie

Pregătirea documentaţiei pentru dosarul ariei
curriculare (mapa dirigintelui, caietul dirigintelui)

Diriginţii

Responsabilii de
arii curriculare

3 octombrie

Elaborarea unui proiect de monitorizare a
diriginţilor, oferirea de suporturi informaţionale,
interasistenţe, realizarea unui grafic de derulare a
unor ore demonstrative

Consilier
educativ

Diriginţii

octombrie

Organizarea Consiliului elevilor şi implicarea
acestuia în derularea unor activitati educative

Comisia
diriginţilor
Consiliul de
administraţie

Conducerea Şcolii

10 octombrie

2

3

4

5

1
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6
Planificarea şi desfăşurarea sedintelor cu parintii la
toate clasele cu urmatoarea ordine de zi: a)Alegerea
comitetului de parinti;
b)Prelucrarea regulamentului de ordine interioara;
c)Prezentarea de informari despre dotarea liceului,
rezultatele obtinute la examene;
d)Prelucrarea metodologiei de acordare a burselor
si „Bani de liceu”
e)Prezentarea calendarului şi metodologiei de BAC
2016, pregatire BAC, metodologia de organizare si
desfasurare a examenelor de certificare a
competentelor;
f) Stabilirea orei de consiliere părinţi

Comisia
diriginţilor
Diriginţii

Părinţii
Diriginţii

În săptămâna
12 – 17
septembrie

Diriginţii claselor
a XII-a

Consilierul
educativ

Conducerea Şcolii

Septembrie

Comisia
diriginţilor

Conducerea Şcolii

Septembrie

Planificarea Lectoratului cu părinţii pentru:
a)Alegerea comitetului reprezentativ al părinţilor
pe şcoală;
b) Prezentarea calendarului şi metodologiei de
BAC 2016
c)Discutarea problemelor ridicate de parinţi,
diriginţi, conducere etc.

Comisia
diriginţilor,
Consilierul
Educativ

Conducerea Şcolii

Septembrie

Organizarea Balului Bobocilor

Comisia
diriginţilor

Consiliul Elevilor

Prelucrarea Metodologiei de organizare a
examenului de bacalaureat

Comisia
diriginţilor

Octombrie Noiembrie
OctombrieNoiembrie

7
Elaborarea Planului de activităţi al Consilierului
educativ, în conformitate cu Planul de dezvoltare
Instituţională
8
Propunerea de proiecte educative din partea
diriginţilor şi selectarea lor în şedinţă deschisă a
Consiliului profesoral
11.

12.

13.

2

Conducerea şcolii
Elevii claselor a
XII-a.
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III. ASPECTE PRIVIND IMPLEMENTAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE
NR.
CRT.
1

ACTIVITĂŢI

Resurse umane
şi instituţionale

Colaboratori

Termen

Desfăşurarea orelor de dirigenţie conform noilor
precizări şi programei

Diriginţii

Conducerea Şcolii

Săptămânal

Respectarea termenelor privind etapele proiectelor
educaţionale demarate în instituţia noastră,
selectate şi inserate în Planul de Dezvoltare
Instituţională, conform graficului

Colectivul
profesoral
Biserică
Poliţie
Primărie

Conducerea Şcolii
IS1 şi ISMB
CCD

Conform
graficului

Acţiuni de prevenire a factorilor de risc asupra
comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor
(consum de droguri, deteriorări de bunuri,
violenţă)

Diriginţii

Oferirea de consiliere educativă şi psihologică
pentru elevii cu devieri comportamentale sau a
celor cu probleme sociale ori materiale

Diriginţii
Consilier
educativ
Psiholog şcolar

Conducerea Şcolii

Permanent

Marcarea prin activităţi culturale a evenimentelor
importante la nivel european, naţional şi regional:
1 Decembrie, momente marcante în istoria UE,
sărbători religioase, comemorări

Diriginţii
Consilier
educativ

Conducerea Şcolii

Permanent

Organizarea şi derularea activităţilor de tradiţie:
Parada Elevilor Bucureşteni, Balul Bobocilor,
Cercul de teatru, cercuri tematice, Ziua Liceului,
Sarbatori religioase, Workshopuri despre
prevenirea violenţei etc.

Diriginţii
Consilier
educativ

Comitetul de
părinţi
Primărie
Biserică
Poliţie

Calendar
evenimente
2016-2017

Implicarea elevilor cu iniţiativă în proiecte menite
să stimuleze procesul de dezvoltare personală şi
calitatea stilului de viaţă

Diriginţii

Psiholog şcolar
Conducerea Şcolii

săptămânal

Oferirea de consiliere legată de tehnicile de
învăţare şi de managementul informaţiilor, pentru
evitarea eşecului şcolar

Profesorii

Responsabili arii
curriculare
Diriginţii
Psiholog şcolar
ONG-uri

permanent

2

3

Părinți
Psiholog şcolar
Asistenţi sociali
Medici
Preoţi
Politie

În cadrul
orelor de
dirigenţie

4

5

6

7

8

3
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IV.

ASPECTE CE PRIVESC CONTROLUL ŞI EVALUAREA
PROGRAMELOR EDUCATIVE

NR.
ACTIVITĂŢI
CRT.
Organizarea unui calendar de pregătire şi
1
desfăşurare a unor ore demonstrative pe fiecare
nivel de studiu
2
Asistenţe la orele de orientare şi consiliere,
monitorizare
3

Aplicarea unor seturi de teste şi chestionare în
vederea ameliorării procesului instructiveducativ, interpretarea şi conceperea unei
strategii de ameliorare şi eficientizare, de
prevenire prin consiliere educaţională şi
psihologică a unor posibile situaţii conflictuale

4
Întruniri periodice ale Comisiei Diriginţilor cu
consilierul educativ şi psihologul şcolar pentru
găsirea soluţiilor optime ale diferitelor aspecte
legate de educaţia elevilor

Resurse umane
şi instituţionale
Consilier
educativ

Colaboratori

Termen

Conducerea Şcolii

Octombrie

Consilier
educativ
Conducerea
Şcolii
Conducerea
Şcolii
Consilier
educativ

Conducerea Şcolii

Saptamanal/
Lunar

Diriginţi
Psiholog şcolar

periodic

Consilier
educativ
Diriginţii
Psiholog şcolar

Conducerea Şcolii

periodic

Conducerea Şcolii

Periodic

5
Prezentarea de rapoarte specifice: raport al
dirigintelui la sfârşit de semestru, privitor la
starea disciplinară a clasei, documente din care să
reiasă masurile de sancţionare în cazul
nerespectării ROI, obiective si acţiuni educative
derulate, procese verbale ale sedintelor cu
parintii, lectoratelor cu părinţii

Consilier
educativ
Comisia
diriginţilor

Ianuarie
2017
Iunie-Iulie
2017

Consilier educativ,
Prof. Ing. ELENA POPA

4

