Școala Gimnazială Nr.5
Râmnicu-Vâlcea
B-dul T. Vladimirescu Nr.

PLANUL DE ACŢIUNE PRIVIND IMPLEMENTAREA STRATEGIEI DEZVOLTĂRII
ACTIVITĂŢII EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE
OBIECTIV

O1. Asigurarea
cadrului legislativ
specific activităţii
educative şcolare şi
extraşcolare

FUNCŢIA

ACTIVITĂŢI

Organizare

-

1.1. Elaborarea şi aprobarea documentelor de
reglementare a activităţilor educative şcolare,
extraşcolareşi extracurriculare.

-

1.2. Actualizarea actelor legislative în vigoare
prin modificări, completări şi adăugiri.

reactualizarea bazei de date
privind situaţia disciplinară,
absenteismul, delicvenţa;
elaborarea planului managerial
al activităţii educative şcolare şi
extraşcolare;
încheierea parteneriate-lor
educative şi stabilirea
responsabilităţilor în cadrul
echipelor de proiect;
întocmirea planificărilor anuale
de activitate şi a planificărilor
calendaristice;
elaborarea calendarului
activităţilor educative şcolare şi
extraşcolare – stabilirea
responsabili-tăţilor;
repartizarea învăţătorilor şi
diriginţilor;
organizarea Consiliului Elevilor
(facultativ)

-

-

-

-

RESURSE

Consiliul de
Administraţie

RESPONSAB
ILI/
COLABORAT
ORI
Secretariat
Diriginţi

Implementare

-

crearea echipelor de lucru
interdisciplinare pentru
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10..09.2018

Director
Învăţători
Diriginţi
Învăţători
21.09.2018
Elevi
Palatul
Copiilor
Comitetul de
Părinţi

Poliţia
de
Proximitate

8.10.2018

Agenţia AntiDrog
APM.

O2. Ridicarea calităţii
actului educaţional

TERMEN

Consiliul

de

Consilierul
Educativ

20.09.2008
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prin:
A. Abordarea
complementară: intra
şi extracurriculară în
proiectarea activităţii
didactice şcolare şi
extraşcolare.
B. Realizarea unui
raport echilibrat între
conţinutul educativ şi
cel ştiinţific în
activitatea didactică de
predare – învăţare.
C. Racordarea
conţinutului învăţării
şi a didacticilor la
tendinţele de
dezvoltarea ale
societăţii

2.1. Implementarea abordării intra şi
extracurriculare în procesul instructiveducativ.

-

2.3.1. Permanenta actualizare a conţinutului
învăţării pentru a răspunde nevoilor de
dezvoltare ale societăţii cunoaşterii.
2.3.2. Utilizarea, cu preponderen-ţă, a
metodelor activ-participa-tive centrate pe elev.

2.5.1. Întărirea statutului educaţiei nonformale ca spaţiu de dezvoltare personală.
2.5. 2 Recunoaşterea educaţiei non-formale ca
spaţiu aplicativ pentru educaţia formală.
2.5.3. Profesionalizarea educaţiei non-formale
prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de educaţie
complementară.

desfăşurarea orelor de
consiliere şi orientare şcolară
conform cerinţelor Ghidului
metodologic ;

-

operaţionalizarea activităţilor
educative din calendarul
propriu şi al celor de
parteneriat;

-

acţiuni de prevenire a
absenteismului, abandonului
şcolar, fenomenelor antisociale;

2.2. Introducerea şi valorificarea elementului
educativ în fiecare unitate de învăţare.

2.4.1. Restructurarea activităţii educative
şcolare şi extraşcolare în funcţie de priorităţile
în educaţie la nivel local, judeteţean şi
naţional.

D. Complementa-rizarea
educaţiei formale cu cea
non-formale prin
iniţierea de activităţi
educative

iniţierea, organizarea şi
implementarea proiectelor
educative;

-

organizarea de concursuri de
proiecte educative şcolare şi
extraşcolare în parteneriat cu
Consiliul elevilor, Comitetele
de părinţi, reprezentanţi ai
comunităţii locale;

-

dezvoltarea componentei
educative în proiectarea
activităţii didactice;

-

derularea activităţilor
tradiţionale ale şcolii: cinstirea
marilor evenimente istorice,
responsabilizarea elevilor din
cadrul Consiliului Elevilor
şcolii, serbări şcolare cu
diferite ocazii, organizarea
etapei pe şcoală a concursurilor
şi olimpiadelor şcolare,
cinstirea Zilei Şcolii, activităţi
culurale organizate cu sprijinul
bibliotecii etc.

Administraţie
Director
Diriginţi

Consilierul
psihopedagogic

Învăţători

Elevii claselor
C.P. I – VIII
Bibliotecara
şcolii

Instituţii
partenere
Consilier
psihopedagogi
c

Consilierul
educativ

Consiliul
Elevilor

Asociaţia
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Conform
calendarului

Permanent

Biblioteca scolii
si Bibiloteca
judeteana
Valcea

Lunar
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interdisciplinare
diverse

E. Recunoaşterea
educaţiei non-formale
ca dimensiune
fundamentală a
procesului instructiv
educativ
Consilierea şi
evaluarea activităţilor
educative şcolare şi
extraşcolare pe baza
standardelor,
criteriilor şi
indicatorilor de
calitate.

2.5.4. Dezvoltarea dimensiunii europene a
activităţii educative extraşcolare şi
extracurriculare prin multiplicarea
programelor şi proiectelor educative
internaţionale.

Părinţilor

Periodic

2.5.5. Creşterea vizibilităţii eficienţei educaţiei
non-formale prin prevenirea şi reducerea
fenomenelor antisociale, de abandon şcolar,
absenteism şi analfabetism.
Evaluare

-

realizarea unor sondaje de
opinie în randul elevilor, a
cadrelor didactice şi părinţilor
în scopul identificării
priorităţilor educative şi
eficientizării activităţilor;

-

realizarea asistenţelor la orele
de consiliere şi orientate şcolară;

-

întocmirea portofoliului
activităţilor educative la nivelul
şcolii;

-

analiza stadiului de îndeplinire
a programelor de activităţi ale
Comisiei Diriginţilor;

-

-

Consilierul
educativ

Învăţători
Consiliul de
Administraţie

Conform
graficului
de asistenţe

Învăţători

Consiliul
Profesoral

Permanent
Lunar

Consiliul
Profesoral
Consiliul
Elevilor

Page 3 of 7

Consiliul
de
Administraţie

Periodic

Diriginţi

Acordarea unui punctaj
corespunzător cadrelor
didactice care participă la
organizarea şi desfăşurarea
activităţilor la nivel judeţean,
naţional şi internaţional;
Premierea elevilor şi
personalului didactic.

Diriginţi

Semestrial
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CADRUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE:



Localul şcolii;
Instituţii partenere: Palatul Copiilor, Bilioteca judetean, a Muzeul Satului Bujoreni etc.

Director,

Coordonator de programe şi proiecte educative,

Prof. CRISTIAN COSMIN FAITAR

Prof. ELENA MONICA ANTONE

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE
AN ŞCOLAR 2018 – 2019
SEMESTRUL I

Nr. crt.
1.
2.

ACTIVITATEA
„Plurilingvism şi multiculturalitate” - Ziua
europeană a limbilor - 26 septembrie
„Prietenii noştri, necuvântătoarele” – Ziua mondială
a animalelor - 4 octombrie

3.

„Educaţie şi educatori”- Ziua Mondială a Educaţiei

4.

„Copiii şi alimentaţia sănătoasă” - Ziua mondială a
alimentului
„Biblioteca virtuală” – Modalitate moderna de

5.

TIPUL DE ACTIVITATE
Concurs şcolar în colaborare cu ISJ Valcea
şi Casa Corpului Didactic.
O faptă bună pentru un animal, adeziuni
pentru o Lege de Protecţia a animalelor în
România.
Concurs,
panouri,
mape
tematice,
fotomontaje, şezători literare
Activităţi în cadrul parteneriatului cu
Autoritatea de sănătate publică judeţeană
Prezentări Power Point, şezători literare
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TERMEN
17 - 28 septembrie
3 - 4 octombrie

5 octombrie
16 octombrie
octombrie

RESPONSABILI
Profesorii de limbă franceză şi
engleză
Profesorii de biologie

Consilier educativ diriginţi ,
învăţători
Cadre medicale Profesori de
biologie
Consilier educativ
Bibliotecara şcolii
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6.

7.
8.
9.

obtinere a informatiilor
„Să cinstim istoria patriei” - Ziua Armatei române

„Un mediu curat, o viaţă mai bună” - Ziua
Internaţională a Mării Negre
“Ne distrăm de Halloween”
„Luna Muzicii”

10.

Ziua Naţională fără Tutun

11.

„Toleranţă şi intoleranţă în Europa”- Ziua
Internaţională pentru Toleranţă
„Drepturile copilului, drepturile omului” - Ziua
Internaţională a drepturilor Copilului
Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei
asupra Femeii
Sfinţi şi sărbători - Sf. Andrei

12.
13.
14.
15.
16.

„Să cinstim istoria patriei!” - Ziua Naţională a
României.
„Sănătatea, bunul cel mai de preţ” - Ziua Mondială
Anti Sida

17.

Concursul „Cea mai curată şi mai frumoasă clasă”

18.

”Să fii și tu un Moș Nicolae!”

19.

„Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase” - Sfinţi şi
sărbători - Sfântul Nicolae
„Surâsuri de Crăciun”
„Drepturile copilului, drepturile omului” - Ziua
internaţională a Drepturilor Omului
„Tradiţii de Crăciun”
„De Crăciun, Primăria e alături de noi!”

20.
21.
22.
23.

Întâlniri cu reprezentanţi ai armatei

25 octombrie

Profesorii de istorie Consilier
educativ

Concursuri, panouri mape tematice

31 octombrie

Profesorii de geografie

Serbări, carnaval
Audiţii muzicale

31 octombrie
noiembrie

Profesorii de engleză
Profesorul de muzică

Activităţi în cadrul parteneriatului cu
Autoritatea de sănătate publică judeţeană
Dicţionar explicativ multilingvist despre
xenofobie, rasism.
Dezbateri, mape / panouri tematice
Jocuri în Lumea copiilor
Panou tematic, dezbateri

15 noiembrie

Profesorii de biologie
Diriginţii
Profesorii de istorie şi de limba
română
Învăţători, Diriginţi
Consilier psihopedagogic
Diriginţi

Sărbătorirea festivă a copiilor cu numele
de Andrei
Concurs, panouri / mape tematice, vizite
la muzeul de istorie

30 noiembrie

16 noiembrie
20 noiembrie
25 noiembrie

1 decembrie
1 decembrie

Reprezentaţi ai Autorităţii de sănătate
publică judeţeană
Activităţi de gospodărire şi de
ambientizare personalizată a claselor şi
şcolii - concurs clase

Consilier educativ Profesorii
de religie
Profesorii de istorie Consilier
educativ Invăţători
Consilier educativ Cadre
medicale

decembrie

Diriginţii Învăţătorii

Acțiune de caritate în parteneriat cu Primăria
Municipiului Rm. Vâlcea și I.Ș.J. vâlcea

5 decembrie

Diriginţi Învăţători Educatori

Activităţi de stramgere de, cadouri pentru
copii
Felicitări de Crăciun
Dezbateri, mape / panouri tematice,
concursuri
Colinde, pavoazarea bradului, serbări
Primirea cadourilor de Crăciun din partea

6 decembrie

Învăţători

decembrie
10 decembrie

Diriginţi
Invăţători
Consilier educativ Profesorul
de desen
Diriginţi
Comunitatea locală
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decembrie
decembrie
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24.

„Eminescu, veşnic tânăr”

25.

„Să cinstim istoria patriei!” - Ziua Unirii

Primărie,
Şezătoare literară, realizări / prezentări
Power Point
Panouri tematice, programe artistice,
expoziţii de desene

15 ianuarie

Profesorii de română

24 ianuarie

Profesorii de istorie

SEMESTRUL II

Nr.
crt.

ACTIVITATEA

1.

2.
3.

„Serbările zăpezii”
„
„România în cultura universală” - Confluenţe românofranceze”
„Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase” - Dragobete
„

4.

„Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase” - 1 Martie,
Ziua Mărţişorului

5.

„Pentru tine, mamă!”

6
7

„Francofonia şi valorile ei” - Ziua Francofoniei
„Un mediu curat, o viaţă mai bună”- Ziua Apei

TIPUL DE ACTIVITATE
Acțiuni sportive specific jocurilor de iarnă.
Păltiniș

TERMEN

RESPONSABILI

14 februarie

Director Diriginţii

Prezentare Power Point

Februarie - martie

Profesorii de franceză

După amieze distractive

24 februarie

Învăţători

Expoziţii de mărţişoare, felicitări în limba
română şi limbile străine studiate,
prezentări Power Point
Serbări şcolare, expoziţii de mărţişoare,
felicitări

1 martie

Sesiune de prezentări Power Point,
program artistic
Panouri / mape tematice, concursuri

24 martie

Profesorii de franceză şi istorie

22 martie

Profesorii de biologie

8 martie

„

Învăţătorii
Diriginţii
Profesorul de muzică
Învăţătorii
Diriginţii

Consilierul educativ

8
9

„Nouă ne pasă!”
„Sănătatea, bunul cel mai de preţ” - Ziua mondială a

Diriginţi

Acţiuni caritabile
Întâlniri cu cadre medicale

Page 6 of 7

aprilie
aprilie

Consilier educativ
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10
11

sănătăţii
„Un mediu curat, o viaţă mai bună” - Ziua Pământului
„Tradiţii şi obiceiuri laice şi religioase” - Floriile,
Paştele

12.

„
1 Mai , Ziua Muncii

13.

9 Mai, Ziua Europei

14.

„Un mediu curat, o viaţă mai bună” - Ziua mondială a
Păsărilor şi Arborilor

Cadre medicale8
Panouri / mape tematice, expoziţii

aprilie

Sfeştanie, expoziţii de ouă încondeiate,
Împărtăşania copiilor -”

aprilie

Drumeţii

1 mai

Concursuri, expoziţii, panouri / mape
tematice, programe artistice, dezbateri

9 mai

Prezentări Power Point, panouri / mape
tematice,

10 mai

Învăţătorii
Diriginţii

Dezbateri, concursuri, expoziţii de desene,
afişe, parteneriat cu Autoritatea de sănătate
publică judeţeană

31 mai

Consilier educativ

Excursii, drumeţii

1 iunie

Învăţătorii
Diriginţii

Concursuri, panouri / mape tematice,
expoziţii, drumeţii
Serbări şcolare

5 iunie

Consilier educativ
Învăţătorii
Diriginţii
Profesorii de religie
Învăţătorii
Diriginţii
Profesorii de istorie Învăţătorii
Diriginţii

„
15.

„Sănătatea, bunul cel mai de preţ” - Ziua Mondială
fără Tutun

16

„”
„Împreună, de Ziua copilului”

17.

„Un mediu curat, o viaţă mai bună” - Ziua Mediului

18.

„Bilanţul muncii noastre”

Director,

12-15 iunie

Coordonator de programe şi proiecte educative,

Prof. CRISTIAN COSMIN FAITAR

Prof. ELENA MONICA ANTONE
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Consilier educativ
Învăţătorii
Diriginţii
Conducerea şcolii

