
Nr.        4186    / September 28, 2022 

 

COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII “GHEORGHE AIRINEI” 
                                 

                  Str. Romancierilor nr.1, sector 6 
           Bucureşti 

             Tel: 021 413 45 46; Fax: 021 414 14 13; 
 
 

Avizat, 
Director Prof. Louatron Ionela Cornelia 

 
 
 
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                          Avizat în CA din 30.09.2022 

 

PLANUL MANAGERIAL AL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE 

AN ŞCOLAR 2022-2023 
 

 
I. Obiective:  

 

▪ Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de indisciplină; 

▪ Îmbunătăţirea frecvenţei în anul şcolar 2022-2023; 

▪ Reducerea fenomenului de violenţă şi a bullyingului; 

▪ Dinamizarea Consiliului Elevilor al Elevilor prin iniţierea şi organizarea unor proiecte educative având drept scop implicarea şi 

responsabilizarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii (cercuri, revista şcolii, site-ul şcolii, activități de educație financiară, 

antreprenoriat, reciclare și protecția mediului, club de film, acțiuni umanitare, dezbateri etc); 

▪ Optimizarea relaţiei școală - familie; 

▪ Diversificarea activităţii extracurriculare și adaptarea la normele de siguranță și sănătate; 

▪ Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean, naţional și internațional; 

▪ Continuarea parteneriatelor și activităților de voluntariat demarate în anii trecuți; 

▪ Monitorizarea angajării absolvenților (CEAC), 
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▪ Realizarea unei bune colaborări cu agenţii economici; 

▪ Prezentarea ofertei educaționale în diverse forme. 

  

 

II. Modalităţi de realizare: 

 

▪ monitorizarea disciplinei în şcoală; 

▪ depistarea şi analiza cazurilor grave de indisciplină, de deviere comportamentală şi de delincvenţă juvenilă; 

▪ colaborarea cu familia, Jandarmeria, Poliţia de proximitate, CMBRAE, în vederea reducerii fenomenelor de absenteism şi de violenţă 

şcolară; 

▪ încurajarea participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare, la activităţile educative din şcoală sau din afara şcolii; 

▪ activităţi de orientare şcolară şi profesională; 

▪ activităţi de educaţie ecologică. rutieră, sanitară şi de securitate personală, cu invitaţi din rândul specialiştilor; 

▪ implicarea elevilor talentaţi în colectivul de redactare a site-ului sau al revistei şcolii,și în activități artistice, în activități de debate; 

▪ implicarea elevilor și parintilor în activități ale proiectelor europene; 

▪ excursii tematice, vizite la muzee etc ; 

▪ adaptarea programului Săptămâna Școala Altfel la posibila desfășurare în scenariul hibrid sau online; 

▪ monitorizarea inserției absolvenților pe piața muncii de către CEAC și legatura cu Oficiul Forței de Muncă; 

▪ încheierea de contracte de colaborare cu agenţii economici în vederea desfaşurării practicii comasate; 

▪ organizare de vizite în unități școlare gimnaziale, promovarea online a școlii prin filmulețe, prezentări și articole pe site-ul școlii. 

 

III. PROIECTARE  ŞI ORGANIZARE 

 

NR. 

CRT. 

ACTIVITĂŢI RESPONSABILI COLABORATORI TERMEN 

1. Cunoaşterea şi respectarea actelor normative care 

reglementează activitatea educativă 

-Coordonatorul programe şi 

proiecte educative şcolare şi 

extraşcolare – Prof Simion 

Elena 

- Coordonatorul comisiei 

diriginților - Prof. Marica 

Inspector educativ 12.10.2022 
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Adrian 

- Diriginții claselor 

2. Repartizarea diriginților pe clase Consiliul de Administraţie Director 2.09. 2022 

3 Întocmirea bazei de date privind situaţia disciplinară, 

absenteismul, delicvenţa 

Director 

 

Prof. Radu Violeta 

Secretariatul şcolii 

lunar 

4. 

 

Elaborarea Programului activităţilor / proiectelor 

educative şcolare şi extraşcolare 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Director 1.10.2022 

 

5. Organizarea Comisiilor metodice / ariilor curriculare 

Consiliere şi orientare şi activităţi  educative şcolare şi 

extraşcolare 

Director 

 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Coordonatorul comisiei 

diriginților 

9.09.2022 

6. Întocmirea proiectărilor anuale şi semestriale a 

activităţii de consiliere şi orientare / a activităţilor 

extracurriculare conform noilor reglementări 

Coordonatorul comisiei 

diriginților 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Cadre didactice 

 

30.09.2022 

 

7. Întocmirea programelor de parteneriate educaţionale 

 

 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Responsabili comisii 

metodice 

Director 

Profesorii implicați Termen 

permanent 

8. Revizuirea/ avizarea Regulamentului de ordine 

interioară 

Director 

Consiliul de Administraţie 

Cadrele didactice 1.10.2022 

 

9. Întocmirea orarului și a graficului elevilor şi 

profesorilor de serviciu pe şcoală 

Prof. Pavel Mariuța 

 

Cadrele didactice 12.09.2022 

 

10. Elaborarea programului  Comisiei Diriginților şi a 

programului activităţilor  educative şcolare şi 

extraşcolare 

Coordonatorul comisiei 

diriginților  

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Membrii comisiei 1.10.2022 

11. Constituirea comisiei antibullying Director Prof. Drăghici Daniela 

Cadrele didactice 

1.10.2022 

12. Organizarea Consiliului Școlar al Elevilor (Conform 

calendarului prevăzut ăn metodologia aprobată de 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc 

Director 

 

Conform 

calendarului 
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MEN și CNE) CNE 

13. Organizarea Consiliului reprezentativ al părinţilor Director 

Coordonatorul comisiei 

diriginților –prof. Marica 

Adrian 

Diriginții 

Comitetele de părinţi pe 

clase 

Conform 

calendarului 

comisiei 

diriginților 

14. Întocmirea graficului de interasistenţe la orele de 

consiliere 

Director 

Coordonatorul comisiei 

diriginților 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Cadrele didactice Conform 

calendarului 

comisiei 

diriginților 

15. Întocmirea graficului de desfăşurare a   activităţilor  

metodice 

Responsabilii de Comisii 

Metodice/ Arii curriculare 

Director 

 

Responsabili comisii 

metodice 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

 

16.10.2022 

  

 

IV. IMPLEMENTARE 

 

 

NR. 

CRT. 

ACTIVITĂŢI RESPONSABIL COLABORATORI TERMEN 

1. Desfăşurarea orelor de consiliere conform 

reglementărilor privind activitatea de consiliere şi 

orientare 

Coordonatorul comisiei 

diriginților 

Diriginți 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

 

săptămânal 

2. Operaţionalizarea activităţilor din calendarul propriu 

şi a celor din parteneriate 

Coordonator programe 

Responsabilii comisiilor 

metodice 

Partenerii educaționali 

 

permanent 

3. Acţiuni de prevenire a absenteismului şi abandonului 

şcolar, de ameliorare a disciplinei şcolare 

Director 

Responsabilul comisiei 

Coordonatorul comisiei 

diriginților 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Cadrele didactice 

permanent 
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4. 

 

Acţiuni de prevenire a consumului de droguri, a 

delicvenţei juvenile, a traficului de persoane 

Director 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Psiholog Daniela Drăghici 

 

Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Sector 6 

Poliţia 

Jandarmeria 

Conform 

planificării 

5. Acţiuni pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

mediul şcolar 

Comisia pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în 

mediul şcolar 

Comisia Antibullying 

Centrul de Prevenire, 

Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Sector 2 

Poliţia 

Jandarmeria 

Raportare –

confrom 

procedurii 

6. Acţiuni de cinstire a marilor evenimente ale istoriei 

şi culturii naţionale, europene, mondiale 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Catedra de română – 

responsabil prof. Manta Mara 

Catedra de istorie -

responsabil prof. Marica 

Marcela 

Cadrele didactice Conform 

planificării 

7. Acţiuni de însuşire  şi respectare a normelor de 

igienă, de prevenire a îmbolnăvirii în contextul 

pandemiei SARS-Cov 19 

Cabinetul medical al scolii 

Comisia pentru Crucea Roșie 

și educație pentru sănătate 

Diriginții 

Medici de familie 

A.S.S.M.B. 

Conform 

planificării 

8. Acţiuni de cunoaştere şi respectare a regulilor de 

protecţia muncii, a normelor de circulaţie, de 

prevenire a incendiilor 

Prof. Bărbieru Daniel 

Diriginții 

 

Inspectoratul pentru Situaţii 

de Urgenţă Bucuresti 

Conform 

calendarului 

9. Acţiuni de cunoaştere şi respectare a normelor de 

protecţia a mediului 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Prof. diriginți 

Patrula de reciclare; Baterel Conform 

calendarului 

10. Organizarea de programe specifice pentru 

educație pentru dezvoltare personală, educație inter 

şi multiculturală, educație pentru pace, educație 

pentru drepturile copilului, educație pentru sănătate, 

prevenirea abandonului şcolar, prevenirea traficului 

Director 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Coordonatorul comisiei 

diriginților 

Partenerii educaționali 

CȘE, CME, CNE 

ISMB 

Permanent 
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de persoane, prevenirea exploatării,  

prevenirea violenţei şi abuzului asupra copilului prin 

muncă a copiilor, promovarea egalităţii de şanse 

(non-discriminare, grupuri dezavantajate), anti-

bullying, educație pentru dezvoltarea comunitară, 

educație ecologică, educație prin sport, educație 

globală și pentru integrare europeană. 

Responsabili comisiilor 

metodice/ ariilor curriculare 

Responsabilii Clubului 

European  

 

11. Derularea activităţilor tradiţionale ale şcolii (Zilele 

Școlii, Ziua Educației, Ziua Internațională a 

Copilului; Ziua Poștei Române, Ziua Culturii 

Naționale, Ziua Internațională a Comemorării 

Holocaustului, Ziua Națională a României etc). 

Consiliul de Administraţie, 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Responsabili comisiilor 

metodice/ ariilor curriculare 

Comisia diriginților 

Partenerii educaționali 

 

Conform 

planificării 

12. Dezvoltarea parteneriatelor interinstituţionale Director 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Partenerii educaționali 

 

Permanent 

13. Organizarea de reuniuni de informare şi iniţiere 

pentru conceperea, monitorizarea şi evaluarea 

proiectelor 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Director 

Inspector programe 

comunitare 

Inspector educativ 

 

Noiembrie 

Aprilie 

14. Eficientizarea activităţii de consiliere privind cariera Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Coordonatorul comisiei 

diriginților 

Prof. diriginți ai claselor a 

XII-a 

Director 

Prof. Drăghici Daniela 

Partenerii educaționali 

 

 

 

Permanent 

15. Eficientizarea pregătirii elevilor pentru concursuri, 

competiții, examen admitere facultate 

Coordonatorul comisiei 

pentru olimpiade și 

concursuri școlare 

Coordonatorul comisiei 

diriginților 

Director 

Diriginții claselor a XII-a 

Profesorii 

Permanent 

16. Permanentizarea parteneriatelor  cu autorităţile Responsabilii Director Permanent 
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locale, mass-media, agenţi economici comisiilor/ariilor curriculare 

și profesorii responsabili de 

practica elevilor 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

 

17. Organizarea concursurilor civice, artistice, sportive Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Coordonatorul comisiei 

pentru olimpiade și 

concursuri școlare 

Diriginții 

Responsabilii 

comisiilor/ariilor curriculare 

Partenerii educaționali Conform 

planificării 

18. Îmbunătăţirea imaginii şcolii prin ambientizarea 

personalizată, pe site-uri educaţionale 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Coordonatorul comisiei 

responsabile 

Dir adj.prof. Zloteanu Dana 

Dir adj.prof. Toma Simona 

 

Permanent 

19. Optimizarea relaţiei de comunicare cadre didactice - 

părinţi 

Coordonatorul comisiei 

diriginților  

Diriginții 

Consiliul reprezentativ al 

părinţiilor 

Permanent 

20. Elaborarea de materiale şi instrumente de lucru 

specifice (mape de documentare) 

Responsabilii comisiilor/ 

ariilor curriculare 

Profesorii 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Inspectori educativi, 

management, perfecţionare 

CCD 

Lunar 

21. Responsabilizarea membrilor Consiliului Elevilor  şi 

a elevilor cu responsabilităţi  la nivelul claselor 

pentru a dezvolta iniţiative şi a-şi asuma sarcini 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Coordonatorul comisiei 

diriginților  

Consiliul elevilor 

Director 

Diriginții 

 

Permanent 

 

V. CONTROL ŞI EVALUARE 
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NR. 

CRT. 

ACTIVITĂŢI RESURSE COLABORATORI TERMEN 

1. Monitorizarea tuturor acţiunilor cuprinse în 

Programul activităţilor / proiectelor educative, 

urmărindu-se stadiile de parcurgere, optimizarea 

demersului didactic, finalitatea acestora 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Responsabilii comisiilor 

Director 

Inspectori specialitate 

Periodic 

2. Realizarea de interasistenţe la orele de consiliere şi 

activităţile educative 

Coordonatorul comisiei 

diriginților  

Director 

Șefii de catedre 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

Lunar 

3 Realizarea de investigaţii în rândul elevilor pentru a 

evidenţia priorităţile educative, impactul activităţilor 

educative asupra acestora 

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

 

Consiliul Elevilor Periodic 

4. 

 

Analiza periodică şi finală a stadiului îndeplinirii 

programelor de activităţi ale consilierilor şi ale 

comisiei de consiliere 

Coordonatorul comisiei 

diriginților  

Coordonator programe şi 

proiecte ed. şc. şi extraşc. 

 

Director, 

diriginții 

Lunar 

 

 

 

Director,                                                                                        Coordonator  proiecte şi programe educative şcolare şi extrașcolare, 

 

Prof. Louatron Ionela Cornelia                                                                                            Prof. Simion Elena 
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ANALIZA SWOT a stării educației din școală : 

 
PUNCTE TARI 

 

- modalităţi alternative de educaţie reflectate de activităţi extracurriculare diverse la nivelul şcolii şi la nivelul claselor de elevi; 

- valorificarea experienței personale a elevilor în activitățile educative dovedește importanța pregătirii elevilor pentru viata reală; 

- alternarea formelor de organizare a activității: frontal, perechi, grupuri mici, individual contribuie la formarea elevilor în cadrul activităților 

educative desfășurate; 

- prin activitățile educative nonformale se creaza o diversitate în experientele de învățare; 

- disponibilitatea profesorilor de a organiza și sustine ore de pregatire suplimentară / remedială în afara programului școlar ; 

- alternarea diverselor roluri ale cadrului didactic și asumarea de diferite roluri de către elevi generează, în cadrul activităților educative, 

asumări de roluri și dezvoltarea competentelor de autoevaluare a propriei contribuții a elevilor implicați; 

- responsabilizarea Consiliului Școlar al Elevilor în problemele specifice şcolii; 

- colaborarea cu partenerii educaționali de la nivel local sau național care vin în spijinul cadrelor didactice sau diriginți în cadrul activităților 

educative ce vizează orientarea școlara și profesională sau educația pentru o viață sanătoasă, precum și parteneriate cu institutii culturale sau 

spirituale: I.G.P.R București; Jandarmeria Română, Cabinetul de consiliere psihopedagogica al scolii; A.M.O.F.M.-Bucuresti ; C.C.D.- 

Bucuresti;   Cabinetul medical al scolii; Comitetul  reprezentativ de parinti; Consiliul Elevilor, Baroul București, PMB, Primaria sect. 6 

București; Politia Comunitară sect. 6; ASSMB, O.N.S.S; BOR, PROEDUS, CIADO, ANA, The Social Incubator, Asociația Bloc Zero, Aoln 

România, Asociația Viitor Plus, Salvați Copiii, FICE, Asociația eLiberare, Asociația de Conștientizare a Industriei Agricole, Asociazione Cuochi 

Italiano, Baroul București, Poliția Capitalei, Asociația Acting Works, școli partenere în diferite proiecte etc 

- creșterea numărului de cadre didactice și elevi care participă la activitățile educative propuse în Calendarul activităților educative din școală 

sau la diversele proiecte și concursuri propuse de ISMB și MEN; 

- perfecționarea cadrelor didactice și diriginților prin intermediul programelor de formare continuă; 

-implementarea cu succes a proiectului ROSE; 

- desfășurarea în bune condiții a predării online, cu ajutorul platformei Googla Classroom. 

 

PUNCTE SLABE 

 

- scăderea interesului elevilor şi familiei faţă de activităţile educative şi extracurriculare, cât și minimalizarea importanţei față de aceste 

activități; 
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- elevii scolii au o pregătire lacunară încă din gimnaziu, iar recuperarea și obținerea performanței în liceu este dificilă (vocabular limitat, interes 

scăzut pentru lectură, dificultăți în folosirea unor operații matematice de bază etc); 

- accesul inegal la mijloacele moderne audio- video, cât  și la cele clasice; 

- lipsa tehnologiei a limitat accesul la educație unor elevi din mediile defavorizate; 

- slaba implicare a societății civile în suținerea actului didactic în contextul pandemiei. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

- colaborarea cu : 

a) psihologul şcolar, d-na Drăghici Daniela, ce realizeaza permanent consilierea în vederea carierei elevilor din clasele a XII-a; consilierea 

elevilor şi părinţilor pentru prevenirea violenţei în rândul copiilor etc.; 

b) familiile elevilor: 

- şedinţe, lectorate, proiectul ROSE; 

c) Politia de Proximitate, Brigada pentru Combaterea Criminalității, Jandarmeria Română, CIADO, Baroul București pentru înlăturarea 

cauzelor absenteismului/ abandonului şcolar/ delincvenței juvenile/consumului de substanțe etnobotanice; 

d) cabinetul medical al scolii pentru activități de prevenire a îmbolnăvirilor, respectării regulilor de igienă , prevenirea consumului de alcool, 

tutun etc.; 

e) The Social Incubator – proiecte de orientare școlară și profesională; 

f) Proedus, Asociația Română pentru Smart City, Bebras – concursuri; 

g) Aoln Romania, Asociația Suflet pentru suflet – proiecte umanitare; 

h) Patrula de reciclare, Baterel – educație ecologică 

i) accesarea de fonduri europene prin programe POSDRU; 

j) Participarea profesorilor la cursuri de formare de consiliere și orientare școlară; 

k)Participarea profesorilor la cursuri de formare pentru combaterea fake news, predarea online etc; 

l) Participarea profesorilor la cursuri deformare pentru evitarea consumului de droguri, școală democratic, precum și la conferințe pentru 

dezvoltarea profesională organizate de CCD București, Asociația Catharsis etc. 

 

AMENINŢĂRI 

 

- influența străzii/ naturajului și a falselor modele promovate de mass-media, reflectate în lipsa de interes faţă de învăţătură şi activităţile 

educative; 

- amploarea fenomenului fake-news;  
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- migrarea unor elevi către liceele teoretice; 

- creșterea numărului de părinți plecați la muncă în străinătate și a elevilor rămași în grija rudelor ori singuri; 

- pandemia SARS-Cov 19 și restricțiile impuse în acest context; 

- lipsa mijloacelor tehnice adecvate învățământului hibrid sau online/puțini elevi dețin laptop sau tabletă, iar majoritatea lucrează/învață 

folosind un smartphone; 

- lipsa de implicare a famiilor elevilor și a comunității locale în activitățile instructiv-educative, 

- scăderea numărului mijloacelor de transport care asigură deplasarea elevilor din mediul rural către școală; 

- problemele financiare ale familiilor și creșterea numărului elevilor care muncesc pentru a-și asigura un trai decent.  

 

 

Coordonator de proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare,  

prof. Simion Elena 


