
 

PLAN OPERATIONAL 

ACŢIUNI DE POPULARIZARE A REZULTATELOR ELEVILOR LA 

CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE 2013-2014 
 

Obiectiv: 

* Dezvoltarea capacităţii de comunicare 

Context: 

* Colaborare discontinuă  între unitatea noastră de învăţământ şi  părinţi 

* Insuficienta informare a părinţilor şi elevilor despre participanţii la olimpiadele şi 

concursurile şcolare  

Ţinte:  

* Încheierea de acorduri de parteneriat între şcoală şi postul locale de televiziune pentru 

realizarea de emisiuni  

* Încheierea de acorduri de parteneriat între şcoală şi presa judeteana pentru acordare de spaţiu 

publicitar 

* Revista HERCINICA  si GALAXY a Scolii „Gh.Banea” Macin 

* Spaţii rezervate olimpicilor pe site-ul scolii. 

Măsurat prin: 

* Creşterea timpului de emisie al postului local alocat educaţiei 

*  Mărirea spaţiului publicistic în presa locală 

* Articole autobiografice în revista şcolii HERCINICA si GALAXY  

* Articole autobiografice pe site-ul scolii.  

Măsuri /Acţiuni pentru atingerea obiectivului 
Orizont de 

timp 
Responsabil 

* Organizarea de emisiuni cu şi despre laureaţii şcolii  lunar 

 

Coordonator de 

programe şi proiecte 

* Articole autobiografice  Permanent 

 

Responsabil site 

 

* Articole autobiografice  Anual 

 

Profesori coordonatori 

al revistelor Hercinica 

si Galaxy  

* Realizarea pliantului „Să ne cunoaştem olimpicii”   Anual Director 

Parteneri: 

▪ Posturile de televiziune PROTV  si ANTENA 3 Galati  

▪ Ziare judetene: OBIECTIVi, ACUM,DELTA 

▪ Revistele  HERCINICA si  GALAXY 

Resurse: 

Fonduri extrabugetare 

Sponsorizări  

Cost: 1.500 lei RON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN OPERATIONAL 

IMPLICAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN PROMOVAREA IMAGINII 

ŞCOLII PE PLAN LOCAL 2013-2014 

 
Obiectiv:  

* Promovarea unei imagini pozitive a Scolii Gimnaziale „Gh.Banea”Macin 

Context: 

* Componentele prioritare ale politicilor şi programelor UE   
Ţinta:  

* Promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil pentru înfăptuirea misiunii şcolii noastre 

* Valorificarea exemplelor de bună practică 

Măsurat prin:  
* Conferinţe de presă 

* Invitarea reprezentaţilor posturilor locale Antena 3 si ProT.V., a ziarelor judetene 

* Proiecte şi parteneriate educaţionale  

Măsuri /Acţiuni pentru atingerea obiectivului 
Orizont de 

timp 
Responsabil 

Festivitatea de deschidere a anului şcolar 2013-2014 Septembrie 

2013 

Echipa managerială 

Dezvoltarea programelor de parteneriat existente şi 

identificarea  de noi agenţi economici relevanţi din  

municipiu şi judeţ pentru domeniul prioritar al şcolii 

Anual Echipa managerială 

Parteneriate educaţionale Permanent Echipa managerială 

Parteneriate cu Consiliul Local., Biblioteca 

„I.BUZEA”Macin., Casa de Cultura, Biserica,Clubul 

Elevilor, Comitetul reprezentativ al părinţilor 

Permanent Echipa managerială 

Coordonator de parteneriat 

Continuarea acţiunilor din programul de parteneriat  

cu  şcolile  din judet 
 

Trimestrial Echipa managerială 

Publicarea semestrială de materiale şi broşuri 

împreună cu partenerii şcolilor  din judet 

Permanent Echipa managerială 

Responsabili de catedră 

Organizarea de schimburi de experienţă/ vizite de 

studiu în vederea multiplicării şi transferării 

exemplelor de bună practică şi a experienţelor 

acumulate 

Permanent Echipa managerială 

Zilele scolii-23 aprilie 23aprilie 2014 Echipa managerială 

Responsabil proiect 

Festivalul Naţional   „Niste tarani”Dolj 
 

2014 Echipa managerială 

Profesori coordonatori 

proiect 

Festivitatea de premiere a participanţilor la etapa 

judeteana si  naţională a Olimpiadelor şcolare 

Aprilie-mai 

2014 

Echipa managerială 

Târgul Ofertelor Educaţionale  Mai 2014 Echipa managerială 

Acţiunea „Ziua porţilor deschise” organizată pentru 

elevii din clasele terminale în vederea orientării 

şcolare şi profesionale 

Iunie 2014 Echipa managerială 

Parteneri: 

▪ I.S.J. Tulcea 

▪ Şcoli partenere 

▪ Consiliul Local si Comitetul reprezentativ al părinţilor 



▪ Biserica „Sf.Arh.Mihail si Gavril”Macin 

▪ „PROTV”Galati si „ANTENA 3”Braila 

▪ Ziarele„OBIECTIV”, „DELTA”, „ACUM” 

▪ O.N.G. – uri 

 

Resurse: 

Fonduri extrabugetare  

Sponsorizări  

Costuri : 2000 lei RON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN OPERATIONAL 

IMPLICAREA TUTUROR CADRELOR DIDACTICE ÎN ACTIVITATEA 

EDUCATIVĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA STĂRII DISCIPLINARE ŞI A 

FRECVENŢEI ŞCOLARE A ELEVILOR 2012-2013 
 

Obiectiv:   
* Educarea în spiritul păstrării şi perpetuării tradiţiilor şi valorilor culturale, artistice, sportive, 

româneşti şi universale 

Context: 

* Scăderea interesului  tinerilor pentru cunoaşterea etosului românesc; 

* Nevoia promovării valorilor democraţiei şi ale statului de drept; 

* Dezinteresul manifestat de unele cadre didactice pentru atragerea elevilor în activităţi educative 

extraşcolare. 

Ţinta:  
* Formarea personalităţii prin însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale 

* Educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi 

toleranţei 

* Dezvoltarea armonioasă prin educaţie fizică, educaţie igienico - sanitară şi practicarea sportului  

Măsurat prin: 

* Număr de activităţi cultural artistice şi sportive organizate de Scoala „Gh.Banea” Macin pe plan 

local,judetean şi naţional 

* Număr de elevi cuprinşi în formaţiile cultural artistice şi sportive ale scolii . 

* Număr de formaţii, ansambluri, echipe cultural artistice şi sportive ale scolii  

* Număr de cadre didactice implicate în activitatea extraşcolară 

Măsuri /Acţiuni pentru atingerea obiectivului 
Orizont de 

timp 
Responsabil 

* Selectarea elevilor cu înclinaţii artistice sau 

sportive 

permanent Director,  

Comisia pentru activităţi 

extraşcolare 

* Constituirea de formaţii, ansambluri, echipe 

cultural artistice şi sportive, cercuri pe obiect 

Octombrie  Comisia pentru activităţi 

extraşcolare 

* Organizarea unor expoziţii cu lucrări realizate de 

elevi (pictură, grafică, fotografii) 

Semestrial  Coordonator programe şi 

proiecte 

* Editarea unor reviste ( Hercinica , Galaxy) Semestrial  Colective de redacţie  

* Excursii şi vizite tematice cu elevii şi cadrele 

didactice  

Semestrial  Responsabili arii curriculare 

* Spectacole cultural - artistice organizate pentru 

comunitatea locală în vederea atragerii de fonduri 

extrabugetare 

Semestrial Director  

Coordonator de programe şi 

proiecte   

* Concursuri interşcolare cu tematică specifică 

promovării valorilor democratice 

Semestrial Director  

Coordonator de programe şi 

proiecte   

* Procurarea de echipamente, recuzită, costume 

pentru dotarea formaţiilor artistice şi sportive 

Anual  Director  

Coordonator de programe şi 

proiecte   

* Programe de parteneriat cu Clubul Elevilor, 

Inspectoratul pentru Protecţia Mediului, Direcţia de 

Sănătate Publică,Politia Comunitara,Biserica,. 

Comitetul reprezentativ al părinţilor 

Permanent Director  

Coordonator de programe şi 

proiecte   

Parteneri: 

▪ I.S.J. Tulcea 



▪ Biserica „Sf.Arh.Mihail si Gavril”Macin 

▪ Casa de Cultura „Gr.Chiazim” Macin 

▪ Comitetul reprezentativ al părinţilor 

▪ Consiliul elevilor 

▪ O.N.G.- uri  

▪ Clubul elevilor Macin 

▪ Inspectoratul pentru Protecţia Mediului 

▪ Direcţia de Sănătate Publică 

Resurse: 

Fonduri extrabugetare 

Sponsorizări  

Cost: 6.000 lei RON 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN OPERATIONAL 

ACŢIUNI DE POPULARIZARE A REZULTATELOR ELEVILOR LA 

CONCURSURI ŞI OLIMPIADE ŞCOLARE 
 

Obiectiv: 

* Dezvoltarea capacităţii de comunicare 

Context: 

* Colaborare discontinuă  între unitatea noastră de învăţământ şi  părinţi 

* Insuficienta informare a părinţilor şi elevilor despre participanţii la olimpiadele şi 

concursurile şcolare  

Ţinte:  

* Încheierea de acorduri de parteneriat între şcoală şi postul locale de televiziune pentru 

realizarea de emisiuni  

* Încheierea de acorduri de parteneriat între şcoală şi presa judeteana pentru acordare de spaţiu 

publicitar 

* Revista HERCINICA  si GALAXY a Scolii „Gh.Banea” Macin 

* Spaţii rezervate olimpicilor pe site-ul scolii. 

Măsurat prin: 

* Creşterea timpului de emisie al postului local alocat educaţiei 

*  Mărirea spaţiului publicistic în presa locală 

* Articole autobiografice în revista şcolii HERCINICA si GALAXY  

* Articole autobiografice pe site-ul scolii.  

Măsuri /Acţiuni pentru atingerea obiectivului 
Orizont de 

timp 
Responsabil 

* Organizarea de emisiuni cu şi despre laureaţii şcolii  lunar 

 

Coordonator de 

programe şi proiecte 

* Articole autobiografice  Permanent 

 

Responsabil site 

 

* Articole autobiografice  Anual 

 

Profesori coordonatori 

al revistelor Hercinica 

si Galaxy  

* Realizarea pliantului „Să ne cunoaştem olimpicii”   Anual Director 

Parteneri: 

▪ Posturile de televiziune PROTV  si ANTENA 3 Galati  

▪ Ziare judetene: OBIECTIVi, ACUM,DELTA 

▪ Revistele  HERCINICA si  GALAXY 

Resurse: 

Fonduri extrabugetare 

Sponsorizări  

Cost: 1.500 lei RON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 


