PLANUL PRIVIND PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII
AN ȘCOLAR 2017-2018

OBIECTIVE GENERALE:
۞ Crearea și promovarea unei imagini instituționale pozitive în comunitate;
۞ Elaborarea unor proiecte locale care să vizeze multiplicarea experienței pozitive și a
exemplelor de bună practică în managementul instituțional;
۞ Inițierea de proiecte în vederea dezvoltării cooperării europene, a nivelului de
cunoștințe culturale ale elevilor și a diversificării metodelor de predare a cadrelor
didactice;
۞ Personalizarea ofertei educaționale la nivel instituțional prin diversificarea și
flexibilizarea acesteia în funcție de nevoile și interesele partenerilor și beneficiarilor
procesului educațional;
۞ Promovarea unor proiecte focalizate pe reducerea abandonului școlar, integrarea
elevilor pe piața muncii, susținerea elevilor cu dezavantaj social și conduite de risc,
susținerea elevilor în alte abilități;
۞ Armonizarea ofertei de servicii educaționale și formare permanentă cu nevoile
specifice identificate în unitatea școlară și comunitatea locală;
۞ Promovarea imaginii instituției și a factorilor ce își asumă responsabilitățile în
procesele de descentralizare și asigurare a calității educației.

Nr.
Acțiuni / Măsuri
crt.
1. * Reactualizarea periodică a paginii WEB;
* Asigurarea funcționării site-ului;
* Realizarea unui forum de discuții;
* Reconsiderarea strategiei privind imaginea instituțională în rândul
elevilor, părinților, comunității;
* Organizarea și distribuirea de responsabilități speciale legate de
relația cu beneficiarii actului educațional.
2. * Organizarea și participarea la acțiuni comune și relevante pentru
comunitate;
* Participarea responsabilă a tuturor persoanelor implicate la
problemele comune ale societății civile pentru realizarea proiectelor
proprii - școală, instituții publice locale și județene.
3. * Asigurarea transparenței necesare participării responsabile a
tuturor membrilor în structuri parteneriale (conducerea locală,
părinții, oamenii de afaceri) în ceea ce privește adecvarea ofertei
educaționale a școlii la specificul comunitar (întâlniri, ședințe).

Termen

Responsabil

Permanent

Directorul
Comisia de profil
Informaticienii.

Permanent

Comisia de profil
Diriginții
Directorul.

Nr. de acțiuni finalizate.

Semestrial

Comisia de profil
Consilierul
educativ
Diriginții
Asociația de
părinți.
Comisia de profil
Directorul.
Consilierul
educativ
Directorul.

Nr. de parteneriate
viabile.

Comisia
diriginților
Consilierul
educativ.

Nr. de acțiuni finalizate.

4.

* Promovarea imaginii instituționale.

Permanent

5.

* Marketing educațional – inițierea, implementarea de acțiuni cu
parteneri educaționali, comunitari în ideea promovării ofertei
educaționale (implicarea elevilor de clasa a VIII-a în acțiuni
specifice).
* Monitorizarea activității extrașcolare și a concursurilor școlare.

Aprilie –
Iunie 2018

6.

Indicatori de
performanță
Nr. de accesări site
Nr. de elevi care doresc
să devină elevii școlii
noastre
Feed-back-ul
comunității.

Martie –
Aprilie
2018

Nr. de acțiuni finalizate.
Nr. de acțiuni finalizate.

Nr.
crt.
7.

Acțiuni / Măsuri

Termen

* Organizarea și desfășurarea simulărilor la disciplinele specifice
examenelor naționale (Bacalaureat 2018) conform reglementărilor
legale.
* Realizarea unor planuri operaționale vizând relația școală-părinți
ca factor determinant în realizarea obiectivelor comune (ședințe,
întâlniri periodice cu elevii „problemă”.

Martie –
Mai 2018

* Identificarea de oportunități la nivelul comunității locale pentru
sprijinirea copiilor și tinerilor proveniți din familii cu resurse
financiare reduse.
* Inițierea activităților educative școlare și extrașcolare diferențiate
care să răspundă socializării tinerilor (concursuri, reuniuni, întâlniri
cu agenții economici, personalități, asociații profesionale).
* Inițierea de programe de formare a elevilor pentru realizarea unor
proiecte în beneficiul comunității (participarea la acțiuni organizate
în scop umanitar).
* Conlucrarea cu reprezentanții administrației publice locale în
confirmarea rețelei școlare și a planului de școlarizare.

Permanent

13.

* Identificarea nevoilor de educație ale comunității și a posibilităților
de realizare în cadrul legal existent și cu resurse disponibile.

Permanent

14.

* Elaborarea planului de dezvoltare a unității școlare pentru
satisfacerea nevoilor proprii și ale comunității locale.

Septembrie
Noiembrie
2017

15.

* Armonizarea mesajelor și moderarea/medierea/prevenirea
disfuncțiilor în relațiile dintre unitatea școlară și autoritățile locale.

Permanent

8.

9.

10.

11.

12.

Octombrie
Noiembrie
2017

Permanent

Permanent

Permanent

Responsabil
Directorul
Diriginții claselor
a XII-a.
Comisia
diriginților
Comitetul de
părinți pe școală.
Directorul
Comisia
diriginților.
Consilierul
educativ.
Consilierul
educativ
Directorul.
Directorul
Comisia de
profil.
Directorul
Consilierul
educativ.
Directorul
Comisia CEAC.
Directorul.

Indicatori de
performanță
Rezultatele la simulările
examenului de
bacalaureat.
Nr. de acțiuni finalizate.

Nr. de acțiuni finalizate.
Nr. de acțiuni finalizate
Nr. de acțiuni finalizate.
Nr. de acțiuni finalizate.
Nr. de acțiuni finalizate.
Planul de nevoi și
nivelul de satisfacere al
acestora.

Nr.
crt.
16.

Acțiuni / Măsuri

Termen

* Inițierea de acțiuni vizând accesarea fondurilor comunitare;
* Derularea de proiecte europene.

Permanent

17.

* Întreținerea și dezvoltarea patrimoniului școlar pentru crearea unui
ambient favorizant procesului de învățământ.

Permanent

18.

* Ziua porților deschise „Licean pentru o zi”.

Ianuarie
2018

19.

* Revista școlii.

Permanent

20.

* Înființarea unei trupe de teatru a liceului.

21.

* Prezentarea activităților din școală în mass-media locală.

Noiembrie
Decembrie
2017
Permanent

22.

* Organizarea de activități de „loisir” pentru elevi (Balul Majoratului,
Balul Bobocilor, Banchetul Absolvenților).

Permanent

Responsabil
Consilierul
educativ
Responsabilul
pentru proiecte.
Directorul
Serviciul de
contabilitate.
Directorul
Comisia de
promovare a
imaginii.
Comisia de
redactare a
revistei.
Consilierul
educativ.
Directorul
Comisia de
promovare a
imaginii școlii.
Consilierul
educativ.

Indicatori de
performanță
Nr. de implicări în
proiecte
Proiecte aprobate,
câștigate.
Achizițiile la patrimoniul
școlii.
Nr. elevilor care au
vizitat liceul.

Nr. de reviste publicate.
Nr. de apariții în
mijloacele media.
Nr. de apariții în massmedia.
Nr. de participanți la
aceste activități.

Comisia pentru promovarea imaginii școlii

